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Umowa o współpracy handlowej  

Zawarta w Gdańsku w dniu ___________ 

 

 

pomiędzy: 

 

DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000031077,  NIP 204-00-00-183, Regon 192957315, 

kapitał zakładowy w wysokości 65.500.000,00 PLN w całości wpłacony, reprezentowaną przez: 

 

Włodzimierza Macieja Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a: 

…….. 

…….. 

……… 

 

 

zwaną dalej Dostawcą, 

 

w dalszej części Zamawiający i Dostawca zwani będą indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.   

 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej (dalej jako „Umowa”) są dostawy towarów, zgodnie z 

wykazem przedstawionym w SIWZ na dostawę filtrów do pojazdów i urządzeń przeładunkowych, 

postępowanie nr 05/KO/2014 będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy.  

2. Realizacja dostaw nastąpi każdorazowo po wywołaniu zamówienia przez uprawnionego 

pracownika Zamawiającego. 

3. Sposób wywołania: zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

następujący adres e-mail: [DO UZUPEŁNIENIA]. Dostawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie 

zamówienia. Jeżeli Dostawca nie potwierdzi zamówienia w ciągu 3 godzin, zamówienie uważa się 
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za przyjęte. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godz. 13.00 potwierdzenie należy przesłać 

najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.  

 Osoby upoważnione do składania zamówień ze strony Zamawiającego: 

Imię Nazwisko , Nr. tel. Adres e-mail 

Imię Nazwisko , Nr. tel. Adres e-mail 

Imię Nazwisko , Nr. tel. Adres e-mail 

 

4. Dopuszcza się telefoniczne wywołanie zamówienia przez uprawnionego pracownika 

Zamawiającego pod warunkiem późniejszego potwierdzenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu (jednak nie później niż w ciągu 

godziny od wywołania telefonicznego). 

5. Przez cały okres trwania Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1., Dostawca zobowiązuje się do 

dostarczania na warunkach określonych w niniejszej Umowie zamówionych przez Zamawiającego 

towarów według następujących cen netto za poszczególne rodzaje towarów: 

[DO UZUPEŁNIENIA] 

6. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, 

wskazanej w komparycji niniejszej Umowy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wartości brutto 

poszczególnej dostawy częściowej za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub 

za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanych dostaw, 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w wysokości 10 % wartości brutto 

całości przedmiotu zamówienia. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należnego Dostawcy 

  wynagrodzenia za zrealizowane dostawy. 

9. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania cen wskazanych w § 1 ust. 5 przez cały czas trwania 

niniejszej Umowy. 

10. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych aktualnych norm i atestów na 

zamówione materiały. 
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§ 2 Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający dokona płatności za zamówione i dostarczone towary spełniające wszystkie normy 

i kryteria jakościowe oraz ilościowe, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. 

Dostawca wystawi fakturę w terminie do 2 dni od daty realizacji dostawy, o której mowa w § 1. 

Zamawiający dokona płatności w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7. 

2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i są uprawnieni do wystawiania i 

otrzymywania faktur VAT. 

 

§ 3 Klauzula antykorupcyjna 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że pracownikom każdej ze Stron nie wolno jest udzielać ani 

przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. 

2. Dla potrzeb niniejszej Umowy Strony zgodnie postanawiają, że udzielenie lub przyjęcie korzyści 

majątkowej lub osobistej przez pracowników każdej ze Stron w celu wpłynięcia na treść, 

zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy stanowi naruszenie ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego paragrafu, Strony 

podejmą niezwłoczne działania w celu usunięcia niekorzystnych skutków działań danej Strony, a 

w przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od momentu ujawnienia działania, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądanie pokrycia strat związanych z jej 

rozwiązaniem. 

 

§ 4 Przelew praw i obowiązków 

 

1. Dostawca nie może bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw lub 

obowiązków, w szczególności przysługujących Zamawiającego od Dostawcy wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich. 

 

 

§ 5 Klauzula dotycząca zachowania bezpieczeństwa informacji 
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1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszej klauzuli odnoszą się do wszelkich informacji, w 

tym technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, 

organizacyjnych, danych osobowych i innych otrzymanych lub powierzonych bądź pozyskanych 

do przetwarzania w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od ich 

formy, źródła i sposobu pozyskania, zwanych w dalszej części niniejszej klauzuli Informacjami. 

2. Strony zobowiązują się do dołożenia szczególnej staranności w celu zachowania informacji w 

tajemnicy, przez co rozumie się: 

2.1 Wykorzystywanie informacji tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

2.2 Zapewnienie takich warunków przetwarzania, aby w czasie realizacji niniejszej Umowy, a 

także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do 

Informacji. Prawo dostępu do Informacji może być nadane jedynie tym pracownikom Stron, 

podwykonawcom Stron, lub podmiotom zależnym Stron lub przez Strony kontrolowanym, 

dla których prawo to jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy. 

2.3 Powstrzymanie się od kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania 

Informacji lub jakiejkolwiek jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do 

realizacji Umowy. 

3. W przypadku ustania celu przetwarzania Informacji, rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej 

Umowy Strony zobowiązują się zwrócić lub na żądanie zniszczyć wszystkie dokumenty 

zawierające Informacje wraz z kopiami oraz usunąć Informacje ze wszystkich nośników, 

oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania. Postanowienia tego 

ustępu nie dotyczą oprogramowania, na które zgodnie z Umową została udzielona licencja. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o każdym znanym 

Stronom przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli, a także do umożliwienia Stronie 

przekazującej Informacje przeprowadzenia na każde jej żądanie kontroli w zakresie 

przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę. 

5. Postanowienia ustępu 1-4 niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek 

Informacji bądź jej części przekazanych przez Strony, jeżeli: 

5.1 Informacja jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości bez 

naruszania postanowień Umowy i przepisów prawa, lub 

5.2 Informacja została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek 

zobowiązań o ich nie ujawnianiu w stosunku do Stron Umowy, lub 

5.3 Informacja została ujawniona przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej 

Strony lub 

5.4 Informacja została ujawniona przez jedną ze Stron na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa lub na żądanie uprawnionego organu lub sądu. 
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6. W przypadkach wątpliwych ciężar udowodnienia, że okoliczności wymienione w ustępie 5.1 – 

5.4 miały rzeczywiście miejsce, spoczywa na Stronie, która Informacje te ujawniła. 

 

§ 6 Klauzula siły wyższej 

 

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy, w razie, gdy to wykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem siły wyższej. 

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych (art. 355 § 2 k.c.), które jest 

zewnętrzne zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i Dostawcy i któremu nie mogli się oni 

przeciwstawić, działając z należytą starannością. 

3. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy są w szczególności strajk generalny, 

walki wewnętrzne w kraju Stron, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc 

wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienie ziemi, powodzie, 

epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, a 

których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do 

nich samych i ich działalności. 

4. Nie stanowi zdarzenia siły wyższej utrata uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszej 

Umowy ani cofnięcie lub wygaśnięcie posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych 

dla prawidłowej realizacji Umowy. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę zawarto na okres dwunastu pełnych miesięcy kalendarzowych, czyli do dnia [ Do 

UZUPEŁNIENIA]  

2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. W przypadku naruszenia postanowień Umowy może ona zostać wypowiedziana przez 

Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Obie Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy 

czym okres ten liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej. W okresie 

wypowiedzenia Umowy obie Strony zobowiązane są nadal do realizowania swoich zobowiązań. 
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6. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a treścią załączników, wiążące będą postanowienia 

Umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

9. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

   

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ na dostawę filtrów do pojazdów i urządzeń przeładunkowych, postępowanie nr 

05/KO/2014 


