Postępowanie nr ……………………....

Data rejestracji umowy …………………..

Umowa
nr ZWP JSW S.A. – e-Ru ………………………..
zawarta w dniu …………………... w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy:
Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju – Zakładem Wsparcia Produkcji,
adres: ul. Towarowa 1, 44 – 330 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod
nr 0000072093, NIP: PL 6330005110, kapitał zakładowy: 587 057 980,00 zł, wpłacony w całości, zwaną
w dalszej części umowy Odbiorcą, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………

……………………………….

2 ……………………………………

………………………………..

a
…………………………………………………………………………………………………………………….……
z siedzibą w……………………..……..………………, adres: ul. ……………………….........................,
…. - .... ………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….. pod numerem ………………..,
NIP: ……………………….. zwaną w dalszej części umowy Dostawcą, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………

……………………………….

2 ……………………………………

………………………………..

W przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego:
……………………………………………..,
……………………………………….

z

prowadzącym
siedzibą

w

działalność

gospodarczą

pod

nazwą

…………..…………………………….,

adres:

ul. ……………………………, …. - .... ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………………..
W przypadku spółki cywilnej:
1. …………………………………………….., adres: ul. ……………………, …. - .... ………………….……..,
NIP: ……………………..,
2. …………………………………………….., adres: ul. ……………………………, …. - .... …………………..,
NIP: ……………………..,
3. itd.
wspólnikami spółki cywilnej, działającej pod nazwą …………………………………… z siedzibą
w

……………………………………..,

adres:

ul

…………………,

….

-

....

…………………..,

NIP: ……………………., wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
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Postępowanie nr ……………………....

W

przypadku

działania

przez

pełnomocnika

należy

dodać

-

reprezentowany

przez …………………………………………….. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
o następującej treści:
§1
1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się wydać i przenieść na Odbiorcę własność
Towarów, których nazwa i ilość zostały określone poniżej, a Odbiorca zobowiązuje się Towary
te odebrać i zapłacić Dostawcy wskazaną poniżej cenę, ustaloną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o numerze …………………… / Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje
się dostarczyć określone poniżej Towary do prowadzonego przez Odbiorcę składu konsygnacyjnego
oraz zapłacić mu wskazane poniżej wynagrodzenie, a

Odbiorca zobowiązuje się Towary te

przechowywać.za wynagrodzeniem, odebrać Towary ze składu konsygnacyjnego i zapłacić Dostawcy
podaną

poniżej

cenę,

ustaloną

w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia

o

numerze

…………………….*
Lp.

Towary

Ilość

Jednostka

Cena jednostkowa
netto w złotych
polskich

Cena netto w złotych
polskich

1

2

3

4

5

6

1
Łączna cena netto:
Lp.
Wynagrodzenie z tytułu:

Wynagrodzenie netto za
miesiąc w złotych polskich

Przechowanie Towarów w placach
składowych (skład konsygnacyjny)

……………..**

1.

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i przysługuje Odbiorcy od
dostarczenia, w wykonaniu Umowy, pierwszej części Towarów do upływu terminu wydania Towarów
lub odstąpienia od Umowy, niezależnie od ilości składowanych Towarów, a także liczby i powierzchni
placów składowych Odbiorcy, w których przechowanie będzie realizowane*.
3. Wskazane powyżej ilości Towarów, przewidzianych dla poszczególnych zadań / pozycji pakietu / zadań
lub pozycji pakietu* mogą ulec zmianie. Odbiorca zastrzega sobie uprawnienie do złożenia zamówienia
lub zamówień na dostawy Towarów, stanowiących przedmiot jednego, niektórych albo wszystkich
zadań / pozycji pakietu / zadań lub pozycji pakietu* o wartości nieprzekraczającej ceny łącznej.
Przy ustalaniu zakresu wykonania umowy uwzględnia się tylko cenę łączną.
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4. Ceny i wynagrodzenie* wskazane w ust. 1 zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług
według stawek wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dostawca (Pełnomocnik dostawców wspólnie realizujących umowę)* oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy*
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.
6. Strony ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią: SIWZ*, Ogłoszenie o aukcji
elektronicznej* z załącznikami, oferta Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o numerze
……………………. oraz Ogólne Warunki Umów, dostępne na stronie internetowej Odbiorcy o adresie:
www.jsw.pl w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową.
7. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umów, opublikowanymi na stronie
internetowej Odbiorcy o adresie: www.jsw.pl, ich treść jest mu znana i zobowiązuje się do ich
bezwzględnego przestrzegania.
8. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§2
1. Dostawa i wydanie Towarów nastąpi częściami / jednorazowo* w terminie ……….…………
2. Jeśli w terminie określonym w ust. 1 i punkcie 2.15. lit. c Ogólnych Warunków Umów, umowa zostanie
wykonana w zakresie co najmniej 50% ceny łącznej i Odbiorca nie będzie wyrażał gotowości dalszej jej
realizacji, niezwłocznie złoży Dostawcy pisemne oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy i jej
wygaśnięciu. Brak oświadczenia oznacza, że umowa nadal będzie wykonywana.
3. Dostawa

poszczególnych

części

Towarów

następować

będzie

na

podstawie

zamówień,

które szczegółowo określą ich ilość oraz miejsca dostaw.
4. Termin dostawy poszczególnych części Towarów wynosi do ………. dni od daty złożenia zamówienia.
§3
Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, jak również spory wynikające
z tytułu rękojmi lub gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miasta Gliwice.
§4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Odbiorca

*

Dostawca

1. ………………………………

1. ………………………….……

2. ………………………………

2. ……………………….………

niepotrzebne skreślić lub pominąć,

** Ryczałtowa stawka wynagrodzenia za przechowanie w placach składowych (skład konsygnacyjny):
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