
                                                                              U M O W A   NR   ZP/    /2017 
na: „Dostawę piasku płukanego 0-2 mm” 

zawarta w dniu ………………….  w Ciechanowie  
 
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, NIP: 5661643631, 
REGON: 130355722, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151 z 
kapitałem zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł. 
reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu     - Mirosława Szymańczyka 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  
a   
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
 
wyłonionym w zapytaniu ofertowym  przez Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Dostawę piasku płukanego 0-2 mm do 
sporządzania mieszanki solno – piaskowej” w ilości do 1000 ton. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw piasku. 
3. Miejscem dostaw jest plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Gostkowskiej 83 w 

Ciechanowie. Koszty transportu, załadunku i wyładunku piasku ponosi w całości Wykonawca. 
 

 
§ 2 

Terminy 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać piasek partiami w okresie od podpisania umowy do 31.03.2018.  
2. Dostawa piasku może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 
                                                                                        § 3 

Wartość przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają cenę wraz z kosztami transportu za dostawę piasku: 

a) 1 t piasku płukanego     zł netto  z podatkiem VAT 23%  -          zł brutto 
b) 1000 t piasku płukanego    zł netto  z podatkiem VAT  23%    zł brutto.  
 

2. Zapłata za dostawę będzie uiszczana przez  Zamawiającego sukcesywnie wg dostaw.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy piasku o którym mowa  w § 1, co 

skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w ust. 1  lit b. 
4. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur. 
5. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki VAT, rozliczenia będą się odbywały na podstawie nowych 

stawek VAT. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP-566-16-43-631) i 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1.Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury po 

dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostawy, o ile dostawa jest zgodna z Umową. 
3.  W przypadku stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający prześle listem poleconym lub faxem reklamację 

Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi Wykonawcy na 
reklamację Zamawiającego w ustalonym terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem.  

 



§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami z zastosowaniem preferencji krajowych.  

2. Dostawa nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 
3. Dostawa partii przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie, po uprzednim telefonicznym zamówieniu w 

terminie  max. 3  dni od daty jego złożenia.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego przedmiotu. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony produkt jest dobrej jakości, wolny od wad, posiadający zgodne 

z obowiązującymi normami i przepisami atesty bezpieczeństwa. 
 

§6 
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia jest: ……………………. 
2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie pełnił: Wiesław Nowakowski 

 
§7 

Kary umowne 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
a) za niedotrzymanie terminu określonego w § 5 ust. 3  w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości  przedmiotu 

umowy o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b). 
2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 
3. Zamawiający może dochodzić roszczenia uzupełniającego ponad wartość kar umownych do wysokości 
poniesionej szkody. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą 

starały się rozstrzygać polubownie.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 
 
 
 
 

………………………………………                                                                         ………………………………………………… 
/pieczęć i podpisy osób uprawnionych                                                  /pieczęć i podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania zamawiającego/                                                          do   reprezentowania wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


