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UMOWA 
zawarta w dniu ………………………….. w Gdańsku  

pomiędzy 

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-392 Gdańsk,  
ul. Szczecińska 65, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000201647, prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
akcyjny: 15.500.000,00 PLN – opłacony w całości, NIP: 583-026-99-81, zwanym w dalszej treści 
umowy „Odbiorcą” reprezentowanym przez: 

……………………………    - ………………………………………  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

……………………………    - ………………………………………  

zwany łącznie Stronami, o następującej treści: 
§ 1 

1. Dostawca w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zobowiązuje się,  
z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 1 i ust. 2, dostarczyć i sprzedać Odbiorcy materiały eks-
ploatacyjne zwane w dalszej części umowy „materiałami” określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności: 
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w załączniku do umowy,  
b) są fabrycznie nowe, 
c) posiadają nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 
d) w dniu dostawy okres przydatności do eksploatacji jest nie krótszy niż 12 m-cy, 
e) są oryginalne, tzn. wyprodukowane przez producenta materiału, z wyjątkiem przypadku, gdy 

Odbiorca wskaże w zamówieniu wyraźne żądanie zamiennika.  
3. Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju materiałów wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik do 

umowy, stanowiący jej integralną część. 
 

§ 2 
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczać materiały określone w załączniku do umowy każdorazowo 

na odrębne zamówienia cząstkowe, określające ilość i rodzaj materiałów oraz osobę odpowie-
dzialną do odbioru i miejsce dostawy. 

2. Odbiorca nie jest zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu i ilości materiałów określonych  
w załączniku.  

3. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub e-mail’em przez upoważnionego pracownika 
Odbiorcy. 

 
§ 3 

1. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane materiały najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego. 
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2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1, Dostawca jest zobowią-
zany powiadomić Odbiorcę niezwłocznie o planowanym terminie dostawy materiałów. 

3. Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest ul. Szczecińska 65, Gdańsk 80-392 (90% zamó-
wień cząstkowych) lub ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk 80-958 (10% zamówień cząstkowych). 

4. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 800 do 1400 w dniach pracy Odbiorcy. 
5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na zamówieniu lub dowodzie WZ, 

dokonane przez upoważnionego pracownika Odbiorcy po sprawdzeniu jakości, ilości, rodzaju  
i kompletności materiałów. 

6. Do czasu odbioru materiałów przez Odbiorcę ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych  
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Dostawca. 

7.  Koszty transportu dostawy obciążają Dostawcę. 
 

§ 4 
Ceny jednostkowe za materiały zostały określone w załączniku do umowy i nie mogą  
wzrosnąć przez okres obowiązywania niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Odbiorcy przysługuje prawo korygowania asortymentu, ilości i terminów dostarczanych materiałów. 
2. W przypadku zamówienia większej ilości materiałów niż przewidziano w umowie, sprzedaż będzie 

się odbywała z uwzględnieniem postanowień § 4. 
3. Materiały nie ujęte w załączniku Nr 1 będą sprzedawane wg odrębnie ustalanych cen. 
4. Dostawcy nie przysługują wobec Odbiorcy roszczenia o dokonanie zakupu całej ilości materiałów 

(artykułów) lub inne roszczenie odszkodowawcze z tytułu zamówienia przez Odbiorcę mniejszej 
ilości i rodzaju materiałów (artykułów niż określone w załączniku).  

 
§ 6 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawionych na koniec 
każdego miesiąca zgodnie z ilością i rodzajem materiałów zamówionych w danym miesiącu. 

2. Odbiorca będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy w ciągu 24 dni  
od daty otrzymania faktury. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Odbiorca polecił swemu bankowi przelać 
na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Dostawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują  
odsetki ustawowe. 

 
§ 7 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne w wysokości: 
a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 
b) 0,5% ceny niedostarczonych zgodnie z zamówieniem materiałów – za każdy dzień zwłoki,  

licząc od wymaganego w myśl § 3 ust. 1 terminu dostawy, 
c) wartości różnicy w cenie jednostkowej, w przypadku niedotrzymania cen określonych w § 4. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Odbiorcy do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych. 
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§ 8 
1. Odbiorca, niezależnie od przyczyn opisanych w Kodeksie Cywilnym, ma prawo odstąpić od 

Umowy w terminie 14 dni licząc od daty wystąpienia następujących okoliczności: 
a)  opóźnienie Dostawcy w wykonaniu umowy wynosi więcej niż 14 dni w stosunku do terminów 

wykonania określonych w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 
b)  zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Dostawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 
3. Odstąpienie od Umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym cza-

sie jedynie za zgodą obu Stron. 
 

§ 9 
1. Dostawca jest obowiązany wydać Odbiorcy dokumenty gwarancyjne materiałów, jeśli takich udzielił 

producent. 
2. Dostawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych materiałów 

i bezzwłocznej wymiany materiałów wadliwych. 
3. Przepisy o rękojmi stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10 

W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków umowy, w szczególności § 1 ust. 2, § 3 ust. 
1, § 4 oraz § 9 ust. 2, Odbiorca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zacho-
wania terminu wypowiedzenia. 
 

§ 11 
1. W przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem 

jest druga Strona, Strony zobowiązują się do postępowania zgodnie z treścią niniejszego paragrafu 
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów danych 
osobowych drugiej Strony (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

2. W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie Umowy lub umowy zawartej na podstawie 
§ 4 niniejszej Umowy w zakresie realizacji Projektu przez drugą Stronę, wyczerpywałby znamiona 
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (dalej: RODO), administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie doko-
nanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych osobowych bę-
dzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.  

3. Strona może dochodzić od drugiej Strony w przypadku powstania szkody związanej niewykonywa-
niem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na 
inne roszczenia służące danej Stronie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych lub 
przepisów prawa. Ponadto Strona ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszel-
kich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także ewentualnych odszkodowań 
zasądzonych na rzecz osób, których dotyczy takie naruszenie, bez względu na inne roszczenia słu-
żące każdej ze Stron na podstawie niniejszego umowy lub przepisów prawa. 

 
§ 12 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
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W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 14 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo  
i miejscowo dla siedziby Odbiorcy. 

 
§ 15 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Załącznik nr 1 zawierający zestawienie materiałów stanowi integralną treść umowy. 
3. Informacja dla DOSTAWCY w zakresie przetwarzania danych osobowych RODO stanowi za-

łącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
 
 
 

   ODBIORCA                    DOSTAWCA 
 
 
 
 

.......................................................     .................................................... 
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