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ST.2512.47.2019                                                                                 Załącznik nr 2 – projekt umowy 
UMOWA/WZÓR  

 
zawarta w dniu …………. 2019 roku w Giżycku pomiędzy Miejskim Zakładem  z siedzibą  
w Giżycku przy ul. Suwalska 21, 11 – 500 Giżycko, reprezentowanym przez:  
………………………… – Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – …………………, zwanych dalej w treści Zamawiającym,  
a 
………………………………...................................................................……............................ 
NIP............................, REGON..........................., reprezentowanym przez:..............................., 
zwanym dalej  w treści Wykonawcą. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Wartość zamówienia nie przekracza 
30.000 euro) z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 
730), wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Zakup piasku do 
zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. W szczególności w zakres 
przedmiotu zamówienia wchodzi: 

1.1. Sukcesywne (cykliczne) zakupy piasku naturalnego do zwalczania skutków zimy 
(zapobiegania śliskości) w sezonie zimowym 2019/2020.  

a) Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy dokonać cyklicznych zakupów: 
• Piasek naturalny o frakcji 0-2 mm w ilości 600 ton. 

b) Podana ilość jest wartością szacunkową, rzeczywista wielkość zleconych zakupów (odbiorów) 
będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego (zapotrzebowanie 
faktyczne na piasek będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych w sezonie 
zimowym 2019/2020) 

c) Wykonawca zapewni sukcesywną sprzedaż piasku w okresie od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. 
d) Wykonawca zapewni załadunek piasku w żwirowni którą dysponuje, bezpośrednio na środki 

transportu podstawione przez Zamawiającego. 
e) Zamawiający zapewni w swoim zakresie środki transportu, którymi będzie realizował 

cyklicznie dostawy piasku do swojej siedziby. 
f) Odbiór piasku będzie realizowany sukcesywnie przez Zamawiającego (w okresie 

obowiązywania umowy) w zależności od jego potrzeb. 
g) Dostawy (odbiory) piasku, będą się odbywać po uprzednim telefonicznym, mailowym 

zawiadomieniu Wykonawcy (sprzedającego) określającym wielkość zamówienia i termin 
odbioru piasku. 

h) Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór piasku ze żwirowni którą dysponuje, której 
lokalizacja znajduje się w: …………………………………. w odległości ……. km od 
siedziby Zamawiającego. 

i) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym odbiorze piasku z co najmniej 
dwudniowym wyprzedzeniem (w celu przygotowania, zabezpieczenia przez Wykonawcę 
odpowiedniej ilości piasku i zapewnienia załadunku na środki transportu Zamawiającego). 

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia łącznej ilości piasku 
naturalnego w zależności od zapotrzebowania o maksymalnie 30 %.  

k) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości odebranego piasku.  
W przypadku zmniejszenia jak i zwiększenia ilości kupowanego piasku naturalnego, nastąpi 
proporcjonalne obniżenie lub zwiększenie wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim 
roszczenie o zapłatę za ilość piasku nie dostarczonego. 
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l) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny jednostkowej za tonę piasku, podanej 
bezpośrednio w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. 

m) Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego za zakupiony piasek, każdorazowo 
po jego odbiorze (odbiorze zamówionej partii). 

n) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na prośbę Zamawiającego dla każdej partii 
dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat jakości) wystawiony przez 
wytwórcę piasku naturalnego. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorach potwierdzenia wagowe (ilościowe) 
zakupionego towaru. 

3. Oferowany piasek spełnia warunki i parametry szczegółowo przedstawione w opisie przedmiotu 
zamówienia, pkt. 2 zapytania ofertowego. 

4. Oferta Wykonawcy z dnia ………… 2019 r., jest integralną częścią umowy.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu umowy  

z ofertą, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, a także o złej, jakości odbieranego produktu, 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany piasku złej jakości na materiał spełniający 
wymogi Zamawiającego. 

 
§ 2 Termin wykonania zamówienia 

1. Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia obowiązywania umowy 01.11.2019 r. do dnia 
zakończenia umowy 31.03.2020 r. 

2. Ilości poszczególnych odbiorów piasku oraz termin będą zgłaszane telefonicznie przez 
przedstawiciela Zamawiającego na 2 dni przed ich realizacją. Odbiór i załadunek piasku będzie 
odbywał się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca wykona zamówienie (sprzedaż i załadunek) w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania telefonicznego, 
mailowego lub pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego. 

 
§ 3 Cena i warunki płatności 

1. Cena jednostkowa za tonę piasku podana w ofercie wyniosła ….. zł brutto za 1 tonę piasku. 
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie wyniosła … zł brutto. Cena ta 

została obliczona przy założeniach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia …… 2019 r., 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część. Cena ta jest podstawą naliczania 
kar umownych, o których mowa  w § 5 umowy. 

3. Rzeczywiste wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie zadania będzie 
ustalone jako iloczyn cen jednostkowych brutto, ilości faktycznie dostarczonego materiału. 

4. W kosztach zadania uwzględniono wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy 
wykonywaniu zamówienia w tym załadunek w żwirowni na środki transportu Zamawiającego. 

5. Ceny jednostkowe za wykonanie zamówienia nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania 
umowy. 

6. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 14 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego, przelewem bankowym na wskazane 
konto. 

7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na: 
Nabywca:      Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko    Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14      ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko     11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 
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§ 4 Osoby do kontaktów 
1. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia - przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

Pan/Pani …………………………………………………… tel. Kontaktowy: …………………. 
2. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia - przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

Pan/Pani …………………………………………………… tel. Kontaktowy: …………………. 
 

§ 5 Kary umowne 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, kary za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego, kary umownej za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary za zwłokę w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto 
ustalonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki – w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji 
zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego czas 5 dni od wyznaczonej 
przez Zamawiającego w zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy daty wykonania części 
zamówienia, tj. wyznaczonej daty odbioru danej partii materiału. 

4. Kary umowne o których mowa w ust. 3 nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie 
usługi zostało spowodowane działaniem sił wyższych. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie 
okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, 
którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, 
działania siły przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych.  

§ 6 Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej, podpisane przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od niniejszej umowy lub zmniejszenia jej zakresu 

w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności, 
zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie 
może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania siły 
przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach rażącego 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w przypadku, gdy co najmniej dwa razy 
dopuścił się następujących naruszeń: 
a) dostarczenie materiału nieodpowiadającego wymaganiom określonym w pkt. 2.1 zapytania 

ofertowego, 
b) wykonanie dostawy (załadunku) partii materiału z przekroczeniem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego. 
4. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej: 

a) Wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w § 4 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. Integralną częścią umowy są: 

a) Oferta wykonawcy z dnia …. 2019 r. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
Zamawiający:                                                                                           Wykonawca: 


