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UMOWA  
zawarta dnia ………… 2019 roku w Katowicach 

(dalej jako „Umowa”) 
przez i pomiędzy: 
spółką pod firmą FLUKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 
adres: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
- KRS pod numerem 0000388847, NIP: 6842623029, REGON: 180706507, którą reprezentują: 

 
 
………………………………. 
………………………………. 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 

…………………………………………….., którą reprezentuje: 

………………………………………………………zwaną/zwanym dalej „Dostawcą”  
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na zrealizowanie zadania  
na dostawę surowców do realizacji (uruchomienia i testów) przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna 
instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami 
z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej 
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarto umowę o następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa surowców służących do uruchomienia 

i testowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji 
asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
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na zasadach określonych w niniejszych warunkach Umowy, załącznikach do Umowy 
oraz zasadach realizacji programu LIFE oraz obowiązujących przy dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamówienie jest współfinansowane 
w formie dotacji z dwóch źródeł zewnętrznych: z programu priorytetowego 
Współfinansowanie programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów: 
LP. Nazwa surowca Szacowana ilość  Jed-

nostka  
1 Asfalt 50/70 100 000,00 kg 
2 Krzemionka:  

a) AEROSIL R 974 
b) zamiennik 

 
1 000,00  

 
kg 

3 Polimer HDPE 9 000,00  kg 
4 Emulgatory:  

a) Emulsamine D60 
b) Fluxiten 85 
c) Flixiten 23 

 
400  

 
kg 

5 Kwas solny  200 kg 
 
do Zakładu Zamawiającego (Kędzierzyn Koźle), określonych co do rodzaju i ceny 
w Ofercie Dostawcy z dnia ….... 2019 r., stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. 
 

3. Termin i wielkość dostawy będą uzgadniane na bieżąco między Stronami, nie później niż 
na 7 dni przed planowaną dostawą.  

4. Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wszelkie wymagane prawem atesty 
i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także 
spełnia wymogi zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia 
wyszczególnionego co do rodzaju w załączniku nr 1 do umowy, a także ograniczenia 
przedmiotu umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili 
zawarcia niniejszej umowy. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej 
umowy. 

 



Flukar	Sp.	z	o.o.	
ul.	Uniwersytecka	13	
40-007	Katowice	
NIP:	6842623029,		
REGON:	180706507	
KRS:	0000388847	

	 	 	

LIFE EMU NEW - LIFE14 ENV/PL/000370 

Projekt pt.: „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami 
z polimerów odpadowych” 

 

Projekt	LIFE	EMU	NEW	jest	współfinansowany	ze	środków	Komisji	Europejskiej	
w	ramach	Instrumentu	Finansowego	LIFE	oraz	ze	środków	Narodowego		

Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	

 
 

St
ro

na
3 

§ 3 

Warunki dostawy i postanowienia dodatkowe 

1. Dostawa przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o mailowe zamówienie Zama-
wiającego. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie:  
a) nazwę jednostki Zamawiającego, 
b) numer umowy, 
c) datę zamówienia, 
d) rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia, 
e) miejsce dostawy.  

3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, przekazane będzie drogą elektroniczną lub osobi-
ście w wersji papierowej. Dostawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego 
otrzymania. 

4. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Dostawca dostarczy do Zakładu Zamawiającego, w 
ustalonym terminie i ustalonych godzinach pracy Zakładu.  

5. Dostawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zabezpie-
czonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.  

6. Przedmiot dostawy będzie posiadał odpowiednie oznaczenie surowca i niezbędna doku-
mentację (jeśli wymagana). 

7. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku: 

a) niespełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o którym mowa w niniejszej umo-
wie; 

b) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonym przedmiotem za-
mówienia,  

c) uszkodzenia lub wady uniemożliwiające użycie,  
d) dostawy przedmiotu zamówienia poza ustalonym terminem, w tym poza godzinami 
pracy Zakładu. 
 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Dostawcą oraz składania zamówień, o których 
mowa w niniejszym paragrafie są: 
Artur Praisnar, e-mail: artur.praisnar@jasolsa.eu; 
Dariusz Żłobiński, e-mail: dariusz.zlobinski@jasolsa.eu; 
Jarosław Wiertel, e-mail: jaroslaw.wiertel@jasolsa.eu;  

9. Zamówienia należy przesyłać do Dostawcy na adres mailowy: ……………………………………. 

10. Osobą upoważnioną przez Dostawcę do kontaktów z Zamawiającym jest:  ….............… tel: 
....................., e-mail: ……………… 
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11. Faktury wystawione przez Dostawcę muszą zawierać nazwę przedmiotu dostawy oraz 
ilość, odwołanie do niniejszej umowy, a także informacje o następującej treści: 

Wydatek zrealizowany w ramach projektu LIFE EMU NEW - LIFE 14 ENV/PL/000370 pn. Proek-
ologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostruk-
turami z polimerów odpadowych. 

§ 4 

1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przed-
miotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone 
w ofercie Dostawcy za daną jednostkę miary, czyli: 

LP. Nazwa surowca Jednostka  Kwota netto  Kwota brutto 

1 Asfalt 50/70 kg   
2 Krzemionka:  

c) AEROSIL R 974 
d) zamiennik 

 
kg 

 
 

 

3 Polimer HDPE kg   
4 Emulgatory:  

d) Emulsamine D60 
e) Fluxiten 85 
f) Flixiten 23 

 
kg 

 
 

 

5 Kwas solny  kg   

 

2. Ceny jednostkowe określone w ofercie nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania 
umowy. 

3. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Dostawcy związane z do-
stawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania, oznako-
wania, stosownego ubezpieczeniem przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku 
i wyładunku i innych. 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamó-
wienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wy-
stawionej faktury VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego 
odbioru przedmiotu zamówienia. Faktury elektroniczne należy przesyłać na adres  

faktury@jasolsa.eu 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na 
rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień ob-
ciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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3. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 2 do ni-
niejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a 
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

 

§ 6 

Gwarancja 

1. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilo-
ściowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Za-
mawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: 
pisemnie w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Dostawca zobowiązuje się 
do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia odpowiednio: w żądanej ilości, 
pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku 
nr 1 do umowy - w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego re-
klamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie 
uznania reklamacji. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 reklamacja będzie uznana 
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. Reklamacje przyjmuje: .................... ul. ...........................................tel : .............................. 
e-mail: ................. 

 

§ 7  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w szcze-
gólności w przypadkach: 
a) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, 
b) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 
c) zgłoszenia przez Zamawiającego trzech reklamacji na dostarczone przez Dostawcę 

materiały, 
d) zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 10 dni. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
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1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

3. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi doku-
mentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie,  
w jakim umowa jest w stanie to określić. 

4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowa-
nia sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

DOSTAWCA :       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 


