U M O W A - WZÓR
Umowa zawarta w dniu …………….. r. w Kleszczowie pomiędzy:
Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o., ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, ul. Główna
41, 97-410 Kleszczów, NIP: 769-19-43-770, REGON 592130741 reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Jasnos
Prezesa Zarządu
2. Bruno Siemieniuk
Członka Zarządu
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ………………….
…………………..
zwanym dalej „Sprzedawcą”, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 1.500 +/- 20% ton piasku płukanego do zimowego
utrzymania dróg o następujących parametrach:
a) Uziarnienie: jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 1-4 mm i nie przekraczać 8 mm;
b) Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) nie może przekroczyć 3%;
c) Piasek nie może zawierać żadnych składników spoistych;
2. Piasek powinien być dostarczony w stanie suchym;
3. Wykonanie umowy nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………. r., stanowiącą
integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, że dostawy będą następowały sukcesywnie w okresie od października
2017 r. do kwietnia 2018 r.
2. Pierwsza dostawa w ilości 200 ton +/- 5% piasku nastąpi w uzgodnionym terminie z

przedstawicielem Zleceniodawcy jednak nie później niż do dnia 30.10.20017 r.
3. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo –
odbiorczym.
§3
1. Cena na podstawie, której Zleceniodawca dokonał wyboru oferty wynosi:
a) Wartość łączna za 1.500 ton: …….. PLN/netto + …% VAT = ……. PLN/brutto
(słownie: ………………………………….).
b) Cena jednostkowa tony piasku: … PLN/tona/netto + ….% VAT = …..
PLN/tona/brutto (słownie: ………………………………..).
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest niezmienna w
okresie obowiązywania umowy.
3. Zleceniodawca zapłaci Sprzedawcy za poszczególne partie piasku, cenę stanowiącą iloczyn
ilości i ceny jednostkowej za faktycznie dostarczony piasek, zgodnie z ceną wskazaną w pkt. 1
lit. b.

4. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi po zrealizowaniu każdej z dostaw, na
podstawie częściowych faktur VAT w terminie 14 od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zleceniodawcę, przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, zaakceptowany przez obie Strony
umowy, zawierający faktyczną ilość wykonanej dostawy. Protokół stanowi każdorazowo
załącznik do faktury VAT. Nie załączenie do faktury VAT zaakceptowanego protokołu odbioru
stanowi podstawę odmowy zapłaty faktury VAT.
6. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia wagi transportu dostarczonego piasku we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gminy Kleszczów.
§4
1. Warunki dostawy ustala się w następujący sposób:
a) Dostawa piasku płukanego do Gminnej Bazy Utrzymania Dróg w miejscowości Żłobnica,
realizowane będą wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela
Zleceniodawcy w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia.
b) Zleceniodawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia
zamówienia na ilość piasku wyspecyfikowanego w przedmiocie zamówienia.
c) Każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i
ryzyko w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
§5
1. Wszystkie czynności związane z wykonaniem umowy winny być wykonywane z należytą
starannością, zgodnie z umową, przepisami BHP oraz wytycznymi Zleceniodawcy.
2. Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie dostawy, wyładunku oraz
zabezpieczenia przedmiotu dostawy aż do ich odbioru przez Zleceniodawcę w formie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
3. Zleceniodawca ma prawo do pobrania próbki piasku, a w przypadku powzięcia wątpliwości co
do składu i właściwości dostarczonego piasku – skierowania jej w każdym czasie do badania
wybranemu przez siebie biegłemu lub niezależnemu Laboratorium. W przypadku gdy opinia
biegłego lub Laboratorium potwierdzi, iż dostarczony przez Sprzedawcę piasek nie spełnia
wymogów określonych w § 1 umowy, Zleceniodawca obciąży Sprzedawcę kosztami
sporządzenia ww. badań i opinii.
4. W razie stwierdzenia wad, Zleceniodawca złoży stosowną reklamację Sprzedającemu, a
Sprzedający zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych do wywiezienia całości
zgromadzonego towaru i wymiany na wolny od wad na własny koszt. Po bezskutecznym
upływie tego terminu, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem
Zleceniodawcy.
5. Złożenie reklamacji upoważnia Zleceniodawcę do wstrzymania płatności za dostawę bez prawa
naliczania odsetek ustawowych.

§6
1. Strony ustalają kary umowne w następujący sposób:
a) Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną wynoszącą
0,1 % łącznej wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 lit. a umowy za każdy dzień
opróżnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z zakresu dostawy.
b) Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną wynoszącą
10 % łącznej wartości umowy, określonej w § 3 ust.1 lit. a umowy w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy,
jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po
stronie Sprzedawcy.
c) Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną wynoszącą
0,1 % łącznej wartości umowy, określonej w § 3 ust.1 lit. a umowy za każdy dzień
opóźnienia w wymianie piasku na wolny od wad (§5 ust. 4).
2. W przypadku, kiedy wysokość szkody przekracza kary umowne, o których mowa w ust. 1,
dopuszcza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne mogą być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysłuchującego Sprzedawcy.
4. Zleceniodawca odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
umowy, gdy sprzedawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy
lub wykonuje je w sposób nienależyty.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie podpisanego przez
obie strony aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniodawcy, jeden dla Sprzedawcy.
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