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wzór umowy 

zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej w sezonie 2018/2019 
 
Umowa została zawarta w dniu …………………… w Kobyłce, pomiędzy: 
Miastem Kobyłka z siedzibą w Kobyłce, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez ................................................................., 
a 
................................................................. 
z siedzibą w ................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: ..................................................................... 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej 
ustawą Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa, o następującej treści: 
 
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa 48 ton 25% mieszanki piaskowo-

solnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przedmiot 
umowy określony w ust.1. 
 

§ 2 Termin i miejsce realizacji 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od daty podpisania umowy do 19 

kwietnia 2019 r. lub do momentu wyczerpania zakresu rzeczowego umowy. 
2. Odbiór 25% mieszanki piaskowo-solnej następować będzie sukcesywnie na warunkach 

określonych w niniejszej umowie, transportem Wykonawcy i na jego koszt. 
3. Częstotliwość i wielkość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od bieżącego 

zużycia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę  o terminach i miejscu dostarczenia – 
telefonicznie bądź e-mailem na  3 dni  przed datą realizacji dostawy partii. 

 
§ 3 Zobowiązania stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do wypłacania Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia; 
2) udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego; 
3) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej 
działalności. 
 
§ 4 Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z wybraną ofertą strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy do wysokości: 
netto ……………………zł (słownie………………………………………..….) 
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brutto……………………zł (słownie: ……………………………………........) 
licząc według cen jednostkowych określonych w ust.2. 

2. Strony ustalają cenę jednostkową 1 tony mieszanki piaskowo - solnej w wysokości: 
netto ………………….. zł (słownie: ……………………………………….… ) 
brutto ……………...….. zł (słownie: ……………………………………….…). 

3. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 nie ulegnie zmianie za wyjątkiem zmiany wysokości 
podatku VAT. 
 
§ 5 Warunki płatności 

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na: 
Miasto Kobyłka 
05-230 Kobyłka, 
ul. Wołomińska 1 
NIP 1251332390 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony bez uwag. 
3. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu 

Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączać do faktury deklarację zgodności zgodnej z normą 
PN-86/C-84081/02 i normami pokrewnymi, z przeznaczeniem do zwalczania śliskości 
w  zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
§ 6 Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w sprawach objętych Umową, w tym 
podpisania protokołu odbioru, upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego - ………………….  
2) ze strony Wykonawcy: ……………………. 
 
§ 7 Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3, 
2) w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 
w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1. 
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3) za każdy stwierdzony przypadek stosowania mieszanki o niewłaściwym składzie 3 000 zł. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 
   umowną. 

§ 8 Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo 
niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, 
chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana 
lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 3 poniżej.  

3. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne 
albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia 
Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony 
w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani 
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, 
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony. 

7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach (cztery dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy). 

 

ZAŁĄCZNIK: 

załącznik nr 1 – kopia oferty 

 

Wykonawca:                                                                                             Zamawiający: 

 


