UMOWA

Zawarta w dniu _/_ _/ 2017 r. w Jaworze pomiędzy:
KUŹNIĄ JAWOR S.A. z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000164229,
NIP 6950002399, o kapitale zakładowym, w całości wpłaconym, w kwocie 40.150.000,00 zł, w
której imieniu działają:
1. Bartłomiej Nowak – Prezes Zarządu,
2. Łukasz Powierża – Członek Zarządu.
zwaną dalej Kuźnią,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej również Stroną lub łącznie Stronami,
o następującej treści:

1.

2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się względem Kuźni do pozostawania w stałej gotowości do
sukcesywnej sprzedaży na rzecz Kuźni stali walcowanej przydatnej do kucia w gatunku fi 35-50
C45/DBL, wykonanej zgodnie ze specyfikacją nr 60 z dnia 25.10.2016, stanowiącej załącznik nr
1 do umowy oraz normy DBL 4028, a także gatunku fi 35 16MnCr5 wykonanej zgodnie z normą DBL 4027 (dalej „Towar”) w szacunkowej, łącznej ilości 50 ton (+/- 20%) oraz do dokonania
sprzedaży Kuźni Towaru w odpowiedniej ilości i terminie, na każde żądanie Kuźni wyrażone w
zamówieniu cząstkowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy (dalej „Zamówienie”).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością zgodnie ze złożoną ofertą, której treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Umowa zawarta została na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020 r.
Strony zgodnie oświadczają, że określona ust. 1 powyżej szacunkowa, łączna ilość Towaru jest
wielkością maksymalną, Kuźnia nie jest zobowiązana do nabycia takiej ilości Towaru, a zakup
przez Kuźnię Towaru w mniejszej ilości niż wskazana powyżej nie powoduje powstania po
stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Kuźni.
Pod rygorem skutków odszkodowawczych Wykonawca oświadcza, iż Towar posiadał będzie
wszelkie wymagane atesty, spełniał będzie przewidziane prawem normy i będzie dopuszczony
do powszechnego stosowania i obrotu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także, że zgodny
będzie z dokumentami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy wykonania i odbioru Zamówień
1. Wykonawca sprzeda Towar w ilości określonej każdorazowo na podstawie Zamówień.
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2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Towar w magazynie Wykonawcy zlokalizowanym pod
adresem ………………………………. (dalej „Magazyn”) zgodnie ze złożonymi przez Kuźnię Zamówieniami, w terminie i ilości określonych w poszczególnych Zamówieniach, chyba, że Strony
postanowią inaczej, co potwierdzone zostanie w formie pisemnej.
3. . Wydanie Towaru z Magazynu potwierdzane będzie każdorazowo stosownym dokumentem
określającym ilość oraz rodzaj wydawanego Towaru, podpisanym przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz kierowcę środka transportu, przy wykorzystaniu którego dokonywany będzie transport. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić kierowcy środka transportu weryfikację ilościową odbioru Towaru w Magazynie, w tym poprzez udostępnienie wagi
samochodowej o parametrach umożliwiających zweryfikowanie wagi odbieranego Towaru.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru Kuźnia przystąpi do weryfikacji jakościowej odebranego
Towaru, zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Za datę zakończenia wykonania Zamówienia uznaje się każdorazowo dzień podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Kuźni „wyników badań materiału hutniczego”, zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 4 do umowy wzorem, bez zastrzeżeń. Dokument ten, w przypadku braku stwierdzenia wad, musi zostać podpisany najpóźniej w terminie 24 godzin, licząc od daty
otrzymania towaru, tj. daty jego fizycznego dostarczenia do Kuźni.
6. Osobami upoważnionymi do dokonywania Zamówień cząstkowych ze strony Kuźni są (każda
osoba samodzielnie):
a.
…………………………………………………………;
b.
………………………………………………………… .
7. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentu potwierdzającego wydanie Towaru o
którym mowa w ust. 3 powyżej, a także do odbioru zawiadomień o występowaniu wad lub
braków, o których mowa w § 3 Umowy ze strony Wykonawcy są (każda osoba samodzielnie):
a.
……….…………………………………………………;
b.
…………………………………………………………. .
8. Osobami upoważnionymi do podpisywania „wyników badań materiału hutniczego” ze strony
Kuźni są (każda osoba samodzielnie):
a.
…………………………………………………………..;
b.
…………………………………………………………. .
9. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 6-9 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia otrzymania przedmiotowej informacji
przez druga Stronę. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§3
Wady i braki
1. W razie stwierdzenia wad w toku czynności odbiorowych, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy,
w tym niespełnienia przez Towar parametrów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy lub braków Towaru Kuźnia zawiadomi w formie pisemnej lub e-mailowej o powyższym Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie
jednego dnia, licząc od daty otrzymania zawiadomienia.
2. Jeżeli Wykonawca nie odpowie na otrzymane zawiadomienie w terminie określonym
w ust. 1 powyżej Strony przyjmują zawiadomienie za zasadne.
3. Wykonawca
zobowiązany
jest
dostarczyć
Towar
wolny
od wad lub braków w terminie 3 dni od dnia uznania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1
powyżej, za zasadne oraz odbioru Towaru wadliwego na własny koszt i ryzyko. W przypadku
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niewykonania tego obowiązku w wyżej wskazanym terminie, Kuźni przysługuje prawo do zamówienia od podmiotu trzeciego Towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku odebrania na własny koszt i ryzyko wadliwego Towaru.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Towarów Kuźnia może wstrzymać zapłatę należności z tego tytułu do czasu rozpatrzenia zawiadomienia. W takim przypadku termin zapłaty
przedłuża się do siódmego dnia po dostarczeniu przez Wykonawcę Towarów wolnych od wad
lub braków.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§4
Wynagrodzenie i zasady jego płatności
Strony ustalają, że za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z
ustaloną ceną bazową, tj. …./t netto, do której to kwoty doliczony zostanie podatek VAT
według obowiązującej stawki oraz dodatek stopowy oraz złomowy obowiązujący w dniu
załadunku.
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z
wykonaniem umowy.
Wynagrodzenie płatne będą każdorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie ……. dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez Kuźnię, na rachunek bankowy w niej wskazany. Podstawą do
wystawienia faktury dotyczącej Towaru jest każdorazowo protokół odbioru, o którym mowa
w § 2 ust. 3 umowy podpisanym przez przedstawicieli obu Stron oraz wyniki badań materiału
hutniczego podpisane przez przedstawicieli Kuźni bez zastrzeżeń.
Terminem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Kuźni.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kuźni, wyrażonej pod rygorem
nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Kuźni wynikających z
niniejszej umowy.

§5
Obowiązek zachowania poufności
1. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej
staranności i poufności, w szczególności Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedział się w trakcie wykonywania umowy, a także wszelkie materiały i dokumenty
udostępnione mu przez Kuźnię.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania treści niniejszej umowy i przekazanych mu
informacji i tajemnic, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
w szczególności poprzez nie rozpowszechnianie ich osobom trzecim oraz wykorzystywanie
wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
§6
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Kuźni gwarancji jakości na zakupiony Towar, na okres 12 miesięcy, licząc
od daty podpisania wyników badań materiału hutniczego przez upoważnionych
przedstawicieli Kuźni, bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wystąpienia wad i/lub usterek w okresie gwarancji i /lub rękojmi Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany lub naprawy materiałów, dotkniętych wadą i/lub usterką, na
własny koszt w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia przez Kuźnię wystąpienia wad i/lub
usterek, na piśmie lub w formie stwierdzonej pismem (e-mail/faks). W przypadku
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niewykonania tego obowiązku w wyżej wskazanym terminie, Kuźni przysługuje prawo do
zamówienia od podmiotu trzeciego Towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku odebrania na własny koszt i
ryzyko wadliwego Towaru.
3. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonania czynności składających się na naprawę
gwarancyjną, zaś w przypadku wymiany gwarancyjnej, okres gwarancyjny dla wymienionego
materiału biegnie od początku.
§7
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Kuźni przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) Kuźnia powzięła informację, iż Wykonawca nie posiada środków finansowych wystarczających dla zrealizowania umowy i/lub Wykonawca postawił prowadzoną działalność gospodarczą w stan likwidacji;
b) Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich, o ile stan taki utrzymuje się powyżej 7 dni.
2. Kuźnia jest uprawniona do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w każdym przypadku
zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni od dnia zaistnienia
którejkolwiek z tych okoliczności.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności
oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
§8
Okoliczności siły wyższej
1. Strony zwolnione będą od odpowiedzialności z tytułu całkowitego lub częściowego
niewykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie, jeżeli niewykonanie będzie
skutkiem okoliczności „siły wyższej”, takich jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi i innych
działań natury, wojny i działań wojennych, zakazy nałożone przez władze administracji
publicznej, strajki itp. i gdy te okoliczności bezpośrednio wpływają na realizację niniejszej
umowy. Termin wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie przesuwa się o
okres działania tych okoliczności i usuwania ich skutków, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Strona, która z powodu „siły wyższej” nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań
obowiązana jest powiadomić na piśmie o tym fakcie druga Stronę niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 10 dni od momentu jego zaistnienia. Nieterminowe powiadomienie o
okolicznościach siły wyższej pozbawi tą Stronę prawa powoływania się na nią w przyszłości.

§9
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Kuźni.
§ 10
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 3 ust. 3 lub § 6 ust. 2 Umowy, tj. w przypadku niedostarczenia w terminie wskazanym
w tych postanowieniach Towaru wolnego od wad lub nieodebrania w tym terminie Towaru
wadliwego, Wykonawca zapłaci Kuźni karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość
4

5% Towaru wadliwego, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku odbioru tego Towaru zgodnie ze wskazanymi powyżej postanowieniami umowy.
2. Kuźnia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
§ 11
Zmiany Umowy
1. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części, w przypadku ofert częściowych, w przypadku gdy zmiana wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) zmiany zasad i terminów płatności ceny realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części,
w przypadku ofert częściowych, w przypadku gdy zmiany te wynikać będą wyłącznie z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia lub jego części, w przypadku ofert częściowych i stosownego zmniejszenia wynagrodzenia– w przypadku, gdy konieczność takich
ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego części albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy;
d) zmiany założonego przez Strony sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego
części, w przypadku ofert częściowych, w przypadku, gdy konieczność takich zmian będzie
wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia lub jego
części albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu ustępu 1 powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

1.
2.

3.
4.

§ 12
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także jej rozwiązanie za porozumienie
stron, będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Osobami upoważnionymi przez Strony do koordynacji i kontaktu w sprawie wykonania niniejszej umowy są:
1) Wykonawca: ……..
2) Kuźnia:
……..
Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.
Jeżeli pozostałe postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej lub Kuźnia nie zastrzeże inaczej, wszelka korespondencja między Stronami niniejszej umowy będzie dokonywana
na piśmie (list polecony) lub pocztą elektroniczną na podane niżej adresy:
a) Wykonawca:
b) Kuźnia: Kuźnia Jawor S.A., ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor kuznia@kuznia.com.pl;
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5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wymiana informacji może odbyć się w jakiejkolwiek
dostępnej formie pod warunkiem, że druga strona będzie mogła zapoznać się z
oświadczeniem strony przekazującej. Przekazane w ten sposób informacje muszą zostać
niezwłocznie potwierdzone na piśmie (list polecony).
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

KUŹNIA JAWOR S.A.

WYKONAWCA
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