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§ 1 WSTĘP
1.

1.

Zamówieniu, w sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2

OWRD – stanowią integralną część Zamówienia składanego

OWRD

przez Voltar System sp. z o.o., zwanego dalej Zamawiającym i

dostawy i wykonania przez Dostawcę wszelkich obowiązków

jako całość wraz z Zamówieniem, Protokołem z negocjacji
oraz dokumentami w nim wymienionymi, Ofertą Dostawcy w
zawartej

Umowy

pomiędzy Zamawiającym

i

nieprzekraczalnym

Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach to następować

ust. 2 OWRD.
3.

Na 48 godzin przed chwilą dostawy Dostawca zobowiązany

sprzeczności postanowień Protokołu z negocjacji i OWRD

jest

zastosowanie mają postanowienia Protokołu z negocjacji.

zrealizowania dostawy.

sporządzania Protokołu z negocjacji. W

4.

takiej sytuacji

odstępstwa od OWRD zostaną zamieszczone w treści

do

poinformowania

Zamawiający ma jednostronne prawo do dokonania zmiany
terminu dostaw, w szczególności Harmonogramu Dostaw

protokołu z negocjacji OWRD – stanowią integralną część

wynikającego z Protokołu z negocjacji, lub Zamówieniu, w

Zamówienia składanego przez Zamawiającego i jako całość

sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD w

z

Zamówieniem

oraz

dokumentami

do

niego

przypadku

zaistnienia

nie

mógł

pkt 6 OWRD, stanowią treść Umowy zawartej pomiędzy

określonych w niniejszym postanowieniu Umowy będzie

Zamawiającym i Dostawcą. Wszelkie odstępstwa od zasad

odbywała się przez jednostronne oświadczenie złożone

przewidzianych w OWRD mogą wynikać z treści Zamówienia.

Dostawcy przez Zamawiającego z chwilą otrzymania przez

W przypadku sprzeczności postanowień Zamówienia i OWRD

Dostawcę oświadczenia od Zamawiającego.
§ 3 MIEJSCE DOSTAWY

Przez Dostawcę rozumie się podmiot, któremu Zamawiający

1.

Dostawa zostanie zrealizowana na miejsce wskazane w
Protokole z negocjacji lub Zamówieniu, w sytuacji regulowanej
postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD.

2.

Dostawca zapoznał się dokładnie z Miejscem Dostawy, nie

Przez Zamawiającego rozumie się Voltar System sp. z o.o. z

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i oświadcza że nie

siedzibą w Tychach KRS 0000317122.

zachodzą

Przez Inwestora rozumie się podmiot określony w Protokole z

dostarczania Przedmiotu Dostawy do Miejsca Dostawy.

negocjacji

lub

Zamówieniu,

w

sytuacji

regulowanej

3.

żadne

okoliczności

uniemożliwiające

mu

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać

postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD.

Dostawcy inne miejsce dostawy niż Miejsce Dostawy, a

Oferta Dostawcy stanowi integralny element Umowy zawartej

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Dostawy do

z Zamawiającym w części dotyczącej zakresu rzeczowego

tego miejsca. Jeżeli nowy wskazany przez Zamawiającego

dostawy oraz innych warunków nie regulowanych lub nie

adres miejsca dostawy położony jest bliżej niż 50 km od

wymienionych wprost w treści Zamówienia, Protokołu z

pierwotnego Miejsca Dostawy, Dostawca nie może z tego

negocjacji i OWRD. W przypadku sprzeczności postanowień

tytułu dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń. W

Oferty i postanowień Zamówienia, Protokołu z negocjacji i

przypadku, gdy nowe miejsce dostawy oddalone jest co

OWRD

najmniej 50 km od pierwotnego Miejsca Dostawy Dostawcy

zastosowanie

mają

postanowienia

Zamówienia,

Protokołu z negocjacji i OWRD.

przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i

Dostawca znając parametry Dostawy oświadcza, iż posiada

pod warunkiem ustalenia jego wartości przez strony w drodze

stosowną

odrębnego porozumienia przed chwilą dostawy.

wiedzę

i

doświadczenie

umożliwiające

mu

§ 4 SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW

wykonanie przedmiotu Umowy tj. dostarczenie Przedmiotu
Dostawy o cechach i właściwościach określonych przez

1.

Zamawiającego z najwyższą starannością wynikającą z
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a wszelkie

8.

których

przewidzieć w chwili składania Zamówienia. Zmiana terminów

regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD.

7.

okoliczności,

dołączonymi, Ofertą Dostawcy w zakresie określonym w § 1

w Protokole z negocjacji lub Zamówieniu, w sytuacji

6.

gotowości

strony przy powiadomieniu określonym w § 2 ust. 3 OWRD.
5.

złożył Zamówienie. Szczegółowe dane Dostawcy określone są

5.

o

Dokładny czas (godzina) dostawy zostanie określony przez

zastosowanie mają postanowienia Zamówienia.

4.

Zamawiającego

Zamówienia. W przypadku odstąpienia od sporządzania

wraz

3.

zrealizowania

lub Zamówieniu, w sytuacji regulowanej postanowieniem § 1

Wszelkie odstępstwa od zasad przewidzianych w OWRD

Ze względu na charakter Dostawy strony mogą odstąpić od

terminem

to będzie według terminów ujętych w Protokole z negocjacji

Dostawcą.

mogą wynikać z treści Protokołu z negocjacji. W przypadku

jest

wynikających z zawartej Umowy.
2.

zakresie określonym w § 1 pkt 6 OWRD, stanowią treść

2.

Termin dostawy wskazany w Protokole z negocjacji lub

Niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Dostawy – zwane dalej

Dostawa

będzie

zrealizowana

do

Miejsca

Dostawy

transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.
2.

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Przedmiotu

dostarczone przez niego przedmioty będą spełniały stosowne

Dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą otrzymania

powszechnie obowiązujące normy i wymagania jakościowe

Kompletnego Przedmiotu Dostawy i podpisania dokumentów

oraz wymagania Zamawiającego.

WZ

Dostawca

oświadcza,

że

zapoznał

się

z

warunkami

panującymi w miejscu dostawy, nie wnosi obecnie i nie będzie
wnosił

w

przyszłości

żadnych

zastrzeżeń

kosztowych, terminowych) do miejsca dostawy.
§ 2 TERMIN DOSTAWY

(rzeczowych,

przez

upoważnionego

do

tego

przedstawiciela

Zamawiającego.
3.

Przez

Kompletny

Przedmiot
związanymi

Przedmiot

Dostawy
z

wraz

Przedmiotem

Dostawy
z

strony

wszelkimi

Dostawy

w

rozumieją

dokumentami
szczególności:

atestami, dopuszczeniami, kartami gwarancyjnymi.
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4.

Jeżeli

Przedmiot

dostarczony

przypadku, gdy dostawa odbywa się w częściach według

zbiorczym

Harmonogramu Dostaw kara umowna będzie naliczana od

Zamawiający ma prawo zgłaszania braków ilościowych

wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, a jeżeli

Przedmiotu Dostawy w terminie 7 dni od daty otwarcia

wyliczenie takie będzie niemożliwe do wykonania kara

Zamawiającemu

w

Dostawy
zamkniętym

zostanie
opakowaniu

opakowania zbiorczego, jednak nie później niż w terminie 30
dni od daty Dostawy.
5.

umowna będzie naliczana od całej wartości brutto Umowy.
2.

określonych w § 7 ust. 1 OWRD upoważnia Zamawiającego

osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego oraz

do

osoby wymienione w Protokole z negocjacji lub Zamówieniu, w

Dostawcy dodatkowego

sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD.

przy czym do Zamawiającego należy wybór, czy odstąpienie

§ 5 WYNAGRODZENIE (CENA)
1.

2.

3.

OWRD dokonał odstąpienia ex tunc strony zobowiązują się

W cenie określonej w § 5 ust. 1 OWRD mieszczą się wszelkie

rozliczyć z tego, co sobie wzajemnie świadczyły, a ponadto

koszty i opłaty związane z realizacją Przedmiotu Umowy przez

Dostawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.
4.

w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 7 ust. 2

terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

OWRD

Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za poszczególne

rozwiązaniu z chwilą złożenia Dostawcy oświadczenia o

zrealizowane dostawy cząstkowe pod warunkiem zgody

odstąpieniu, wcześniej zrealizowane dostawy są skuteczne, a

Zamawiającego

Dostawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego

wyrażonej

na

piśmie

pod

rygorem

dokonał

odstąpienia

ex

nunc

umowa

ulega

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.
5.

W przypadku nie usunięcia wykrytych wad i usterek w terminie

Jedyną podstawą do żądania przez Dostawcę zapłaty jest

określonym w § 8 ust. 2 OWRD przez Dostawcę, Dostawca

dostarczona zgodnie z postanowieniami Umowy Kompletna

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary

Faktura przez którą strony rozumieją: fakturę wystawioną

umownej w wysokości 1 % wartości brutto Umowy za każdy

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej

dzień opóźnienia liczony do dnia usunięcia wad i usterek przez

Umowy do której dołączony zostanie:

Dostawcę lub osobę trzecią w trybie tzw. wykonania

a.

zastępczego.

oryginalny dokument WZ lub inny oryginalny dokument
Dostawy podpisany przez Upoważnioną Osobę,

6.

W Protokole z negocjacji lub Zamówieniu, w sytuacji

atesty, dopuszczenia i inne dokumenty określające

regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD strony mogą

właściwości Przedmiotu Dostawy,

ustalić inne stawki kar umownych, które w tym przypadku
będą miały zastosowanie.

c.

dokument gwarancji,

d.

inne dokumenty określone w Protokole z negocjacji.

7.

Zamawiający

ma

prawo

dochodzenia

odszkodowania

Wszelkie wierzytelności Dostawcy wynikające z realizacji

uzupełniającego w przypadku, gdy wartość zastrzeżonej kary

Umowy będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 90

umownej nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiający.

dni

od

daty

doręczenia

Zamawiającemu

§ 8 GWARANCJA I REKOJMIA

prawidłowo

wystawionej i Kompletnej Faktury VAT, chyba że w treści

1.

Na

dostarczony

Przedmiot

Dostawy

Dostawca

udziela

Protokołu z negocjacji lub Zamówieniu, w sytuacji regulowanej

Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na okres 60 miesięcy liczony od

postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD ustalono inny termin.

dnia uruchomienia urządzeń złożonych z Przedmiotu Dostawy, chyba

Zapłata wynagrodzenia (ceny) nastąpi przelewem na rachunek

że w treści Protokołu z negocjacji lub Zamówieniu, w sytuacji

bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, chyba że z

regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD ustalono inny

Protokołu z negocjacji lub Zamówienia, w sytuacji regulowanej
postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD wynika coś innego.

termin.
2.

Usunięcie wad i usterek w Przedmiocie Dostawy będzie polegało na

faktury nie

wymianie elementów Przedmiotu Dostawy na nowe, chyba że strony w

spełniającej warunków Kompletnej Faktury, określonych w § 6

drodze pisemnej postanowią inaczej. Dostawca zobowiązany jest do

ust. 1 OWRD termin płatności

usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o

W

przypadku dostarczenia

Zamawiającemu

ustalony przez strony

rozpoczyna swój bieg na nowo od dnia usunięcia przez
Dostawcę wszelkich uchybień i doręczenia Zamawiającemu

wykryciu wad i usterek.
3.

Nie usunięcie wykrytych wad i usterek w terminie określonym w § 8 ust.
2 OWRD upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia

Kompletnej Faktury w rozumieniu § 6 ust. 1 OWRD.
§ 7 KARY UMOWNE
1.

Jeżeli z treści oświadczenia będzie wynikało, że Zamawiający

windykacji określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o

b.

4.

Jeżeli z treści oświadczenia będzie wynikało, że Zamawiający
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 7 ust. 2

§ 6 TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI

3.

terminu do zrealizowania dostawy,

sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD.

nieważności.

2.

Umowy bez potrzeby wyznaczania

potwierdzona w Zamówieniu lub tylko w Zamówieniu, w

realizowana, w tym ewentualne odsetki i tzw. koszty

1.

odstąpienia od

od Umowy nastąpi ze skutkiem ex tunc, czy też ex nunc.

Cena jest każdorazowo określana w Protokole z negocjacji i

Dostawcę oraz osoby trzecie za pomocą których dostawa była

3.

Opóźnienie Dostawcy powyżej 7 dni w stosunku do terminów

Osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Dostawy są

wad na koszt i ryzyko Dostawcy bez obowiązku wyznaczania

W przypadku niezrealizowania dostawy przez Dostawcę w

Dostawcy

ustalonym terminie Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na

obowiązków oraz do naliczenia kar umownych i dochodzenia

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 %
wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia. W

dodatkowego

terminu

na

wykonanie

swoich

stosownego odszkodowania.
4.

O tym, czy Zamawiający korzysta z gwarancji, czy z rękojmi
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decyduje Zamawiający.

powoduje utraty mocy obowiązywania postanowień Umowy w

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

przedmiocie: gwarancji i rękojmi, obowiązku zapłaty kar

Jako Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (dalej ZNWU)

umownych i odszkodowania, które dla stron pozostają

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na rzecz Zamawiającego
gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, w wysokości 10% wartości

2.

do wykonania lub zlecenia wykonania określonych czynności

Zamówieniu, w sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2

na koszt i/lub ryzyko Dostawcy lub jakąkolwiek inną formę

OWRD postanowią inaczej.

wykonania zastępczego, wykonanie to nie będzie wymagało
uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądu.

ZNWU zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie 14 dni od
3.

mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich pod żadnym

Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy naliczając

tytułem bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w

OWRD stosuje się odpowiednio.

formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.

przez

Dostawcę, Zamawiający ma prawo nie odstępując od Umowy potrącić

niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy będą w pełni

wartość ZNWU z zobowiązań wobec Dostawcy z tytułu dostaw, aż do

obowiązywać i pozostaną w mocy oraz w żaden sposób nie

momentu uzyskania ustalonej wartości ZNWU oraz do naliczenia

zostaną przez to dotknięte, ograniczone lub unieważnione, o

Dostawcy kary umownej za okres do dnia uzyskania ustalonej wartości

ile z okoliczności nie wynika, że strony nie zawarłyby Umowy

Postanowienia § 9 ust. 1 i § 9 ust. 3-4 OWRD stosuje się odpowiednio

lub

Wszelka

korespondencja

pomiędzy

stronami

będzie

adres wskazany w Protokole z negocjacji lub Zamówieniu, w
sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD. W

terminie 7 dni przed datą ustaloną na wpłatę zaliczki lub przedpłaty.

przypadku, gdy strony ustalą adres email do doręczeń, w

Poza konsekwencjami wynikającymi z § 9 ust. 1 i § 9 ust. 3-4 OWRD w

przypadku braku odmiennych postanowień w Protokole z

przypadku niedoręczenia Zamawiającemu zabezpieczenia zaliczki lub

negocjacji

przedpłaty w zakreślonym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać

postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD, wysłanie korespondencji na

się z wpłatą zaliczki lub przedpłaty do dnia wpłacenia przez Dostawcę

adres email musi zostać potwierdzone w formie pisemnej na

ZNWU zostanie zwrócone Dostawcy w następujący sposób:

6.

Zamówieniu,

w

sytuacji

regulowanej

7.

na siedzibę Zamawiającego.
8.

Dostawcę rękojmi i gwarancji.

W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

ZNWU wniesione na poczet zabezpieczenia zaliczki lub przedpłaty
zostanie zwrócone Dostawcy w terminie 14 dni od daty zrealizowania
Dostawy, na poczet której wpłacono zaliczkę lub dopłatę.
§ 10 UBEZPIECZENIE
Przez okres obowiązywania Umowy Dostawca zobowiązany jest
posiadać polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę
1 000 000,00 zł, chyba że Protokół z negocjacji lub Zamówienie, w
sytuacji regulowanej postanowieniem § 1 ust. 2 OWRD stanowi
inaczej.
Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu kopię polisy i dowód uiszczenia składki na polisę.
Brak aktualnej polisy na kwotę określoną zgodnie z § 10 ust. 1 OWRD
stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiający oraz
prawo dla Zamawiającego do naliczenia Dostawcy kary umownej i
odszkodowana Postanowienia § 7 ust. 2-7 OWRD stosuje się
odpowiednio.
§ 11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY
W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości strony
rozwiązanie

Spory powstałe na tle wykonywania Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu

30% ZNWU zostanie zwrócone w terminie do 45 dni od daty

że

Wszystkie zmiany Umowy wymagają zgody stron wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

70% ZNWU zostanie zwrócone w terminie do 45 dni od daty

oświadczają,

lub

adres korespondencyjny.

wygaśnięcia praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez

1.

bezskuteczne

zaliczki lub przedpłaty powinno być doręczone Zamawiającemu w

b.

3.

nieważne,

rozliczeń zostanie ustalona w Protokole z negocjacji. ZNWU w zakresie

bez usterek i wad,

2.

za

doręczana w formie pisemnej pod rygorem nieważności na

zrealizowania pełnego zakresu Dostawy określonego w Umowie

1.

sąd

do zabezpieczenia spłaty zaliczki lub przedpłaty, jeżeli taka forma

a.

7.

właściwy

bez przedmiotowych postanowień.
5.

ZNWU.
6.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie

W przypadku niedoręczenia w zakreślonym terminie ZNWU przez

ZNWU. Postanowienie § 7 ust. 1 OWRD stosuje się odpowiednio.
5.

Wszelkie prawa główne i poboczne wynikające z Umowy nie

W przypadku niedoręczenia w zakreślonym terminie ZNWU przez
Dostawcy karę umowną i odszkodowanie. Postanowienia § 7 ust. 2-7

4.

Ilekroć w Umowie przewidziano uprawnienie Zamawiającego

brutto Umowy chyba, że strony w Protokole z negocjacji lub

daty zawarcia Umowy.
3.

wiążące.
2.

Umowy

pod

jakimkolwiek

tytułem, w szczególności z tytułu odstąpienia od Umowy nie

9.

Przy interpretacji Umowy obowiązuje język polski i prawo
polskie.

