
 

Umowa  nr NP-50-11/2022 (wzór) 
 
Zawarta w dniu …………………..2022 r. w Stargardzie pomiędzy: 
 
Wodami Miejskimi Stargard Sp. z o. o., 73-110 Stargard, ul. Okrzei 6, tel. 91 577-12-74, e-mail  
sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl, NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, kapitał 
zakładowy 56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO 000002477, które reprezentują: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu 
o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., 
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa n/w materiałów, wg bieżących potrzeb 

Zamawiającego, po niżej ustalonej cenie (zgodnej z ofertą wykonawcy z dnia………….). 

 
1 Ilości asortymentu wyszczególnione w tabeli są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec 

zmianie i będą zależeć od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, w okresie do 31.12.2023 r. 

udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu tych samych dostaw, jak w zamówieniu podstawowym  i zgodnych z jego 

przedmiotem o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z 

którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

Lp. Przedmiot umowy 
Jedn. 

miary 

Cena 

netto za 

„1 tonę” 

w 

złotych 

Ilość1 
Wartość 

netto 
VAT 

Wartość 

brutto 

1 
Piasek płukany (uziarnienie 

0-2mm) 
tona  300    

2 Piasek zasypowy tona  300    

3 

Mieszanka kruszona – (z 

kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie) mieszanka 

kruszyw łamanych 0/31,5, 

Grensanda, Halsvik 

tona  300    



 

 

2. Wartość ogółem netto: …………….. zł, słownie:  …………………………….…………………………..  

3. Wartość ogółem brutto:  …………… zł słownie:  …………………………….…………………………… 

4. Maksymalna wartość zamówienia objętego niniejszą umową (w przypadku zastosowania 

prawa opcji) nie przekroczy kwoty ………………..  netto tj. słownie: 

…………………………………………….. 

5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

6. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego według jego faktycznych potrzeb. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu braku zamówienia przez 

Zamawiającego maksymalnej ilości materiałów wskazanych w ust. 1. 

 

§2 

Termin obowiązywania niniejszej Umowy: od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 

roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty o której mowa w §1 ust. 4. 

 

 

 §3 

1. Dostawa wskazanej części przedmiotu zamówienia: w terminie do 2 dni roboczych od daty 

telefonicznego zgłoszenia dot. dostarczenia piasku, potwierdzonego przez e-mail lub fax. 

2. Przy dostawie materiałów dołączone zostaną dokumenty potwierdzające właściwą ich 

jakość, w tym wymagane   parametry np.  deklaracje zgodności, co do spełniania polskich 

lub europejskich norm jakościowych. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt i własne 

ryzyko. Miejsce dostawy: Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard.  

2. Koszty dostawy, opakowania, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy 

na czas transportu ponosi Wykonawca. 

3. Szczegóły dotyczące każdorazowej dostawy Wykonawca ustali przed dostarczeniem 

przedmiotu umowy z osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy - …………… 

………………………….. ………………..tel. ……………….. lub osobą go zastępującą. stępującą P. 

Radosław Kalisz tel. 504 235  

§5 

1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie obliczone na podstawie ceny jednostkowej wynikającej z formularza 

oferty pomnożonej przez ilość zamówionej pozycji z doliczeniem należnego podatku VAT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku płatników podatku VAT). 

2. Faktura płatna przelewem w ciągu 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego. 

Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia bez wad, 

potwierdzony przez Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji lub osobę go 

zastępującą. 



 

3. Fakturę Wykonawca wystawi na Zamawiającego - (płatnika): Wody Miejskie Stargard  

Sp. z o.o.  

4. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Przelew praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP…… 

 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne tj.: 

1) za niedotrzymanie terminu każdorazowej dostawy, 0,5 % wartości zamówienia 

brutto, z którym Wykonawca jest w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od Umowy (w całości lub niewykonanej części), z winy Wykonawcy, tj. 

20% wartości zamówienia brutto która nie została zrealizowana na skutek 

odstąpienia od umowy. 

3) za zwłokę w dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, w sytuacji opisanej w §7 ust. 

3 Umowy w wysokości 0,5 %   wartości zamówienia brutto w której wystąpiła wada, 

za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

za wykonane usługi.       

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

4. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych 

naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. 

6. Maksymalna łączna suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 30% 

maksymalnej wartości zamówienia brutto, o której mowa w §1 ust. 3. 

 

§7 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest bez wad i w pełni 

odpowiada wymaganiom    jakościowym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej rękojmi na dostarczone materiały na 

zasadach określonych Kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy dostarczone materiały 

objęte są gwarancją producenta Wykonawca udziela Zamawiającemu również gwarancji 

jakości na zasadach określonych przez producenta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej partii przedmiotu Umowy na nowy 

wolny od wad w terminie 5 dni roboczych na swój koszt. 

4. W razie zwłoki w terminowym usunięciu wad w partii zamówienia, Zamawiający może 

dokonać zakupu zastępczego takiej samej ilości materiału co wadliwa partia 

dostarczonego piasku o jakości zgodnej z wymaganiami opisanymi w §1 niniejszej Umowy. 

 

§8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyłącznie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności   



 

2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej 

umowy na podst. art. 456 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron.   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA  
 

 
 


