
 

 

 

 

 

 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ……………………. r., pomiędzy  Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów                          
i Kanalizacji    w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach ul. Parzęczewska 29/35,        
99-200 Poddębice reprezentowaną przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”,     
a 
……………………………………………………………………, z siedzibą …………………………………,                                  
NIP ……………………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                 
o następującej treści : 

 
§ 1 

1. Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego. 
2. Zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz.U.2015.2164 z późń. zm.). 
Zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania oraz złożoną ofertą na –  Zakup piasku dla 
potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
cena za zakup piasku wraz z załadunkiem wynosi ………. zł netto za 1 tonę + należny podatek 
(……….zł,-) 23%VAT, co stanowi …………. zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………………………).  
3. Planowana wartość zamówienia (dostawy 2500 ton) wyniesie łącznie ………………………. netto 
(słownie : ………………………………………….złotych ), + należny podatek (…………………. zł,-) 
23%VAT, co stanowi …………………………….. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………).  
5. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający ma obowiązek składania telefonicznie zapotrzebowania zakupu  
w min. 2 dni przed wykonaniem dostawy w godz. 7.00-12.00. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sprzedaży wraz z załadunkiem zgodnie ze zgłoszeniem 
o którym mowa w ust.1. zakup piasku wraz z załadunkiem. 

 
§ 3 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2019r. 
 

§ 4 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do szczegółowego określenia zakresu dostaw jest  
p. Michał Srogosz. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest p. …………………………… 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia ilościowego wykonania zakupu przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie druku Wz.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dla każdej partii dostarczonego  
piasku parametrów zgodnie z parametrami wymaganymi w zapytaniu ofertowym. 
3. W przypadku sprzedaży piasku o parametrach niezgodnych z wymogami, wykonawca zobowiązuje 
się do jego wymiany.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości a także, zlecenia badania 
laboratoryjnego określonej partii piasku, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych. 
5. Badanie, o którym mowa w ust.5, zleca się uprawnionej do tego jednostce  /laboratorium/. 
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6. Koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych pokrywa, w zależności od jego wyników; 
a) Wykonawca - jeżeli piasek nie spełnia wymagań jakościowych określonych  w zapytaniu, 
b) Zamawiający - jeżeli piasek spełnia  wymagania jakościowe. 
7. W przypadku nie spełnienia wymaganych parametrów jakościowych piasku Zamawiający może 
odstąpić od umowy z Wykonawcą nie ponosząc żadnych kosztów i kar wymienionych w umowie. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia pojazdów  
z materiałem. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury raz w miesiącu za ilość sprzedanego piasku.  
 

§ 6 
Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 4000 zł. (słownie : cztery tysiące złotych). 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4000 zł. (słownie : 
cztery tysiące złotych). 
3. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w §6 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1%. 
4. W przypadku opóźnienia przygotowania materiału należytej jakości i ilości przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy 
dzień opóźnienia.  
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dostawca  
a dwa Zamawiający . 
 

 
     DOSTAWCA :                ZAMAWIAJĄCY : 


