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WZÓR  UMOWY  DOSTAWY 
 

zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego dnia ……………….. r.  w Starogardzie Gdańskim 

 
 
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 22, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
1. Prezesa Zarządu  -  Rafała Etmańskiego 

a 
……………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................             
 
W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotu umowy 

 
1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
rozstrzygniętego dnia .................2013 r.. 

2. Przedmiotem zamówienia/umowy jest dostawa nowego kotła produkcyjno - transportowego 
do asfaltu lanego, służącego do wytwarzania i transportu masy asfaltowej, na podwoziu 
przystosowanym do pojazdu holującego. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonego pracownika w zakresie obsługi 
kotła w okresie poprzedzającym odbiór techniczny,  w siedzibie Wykonawcy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ-ie, opisie Przedmiotu zamówienia 
oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do niniejszej umowy i  będących jej integralną 
częścią.  

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot 
zamówienia posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wszelkie wymogi wynikające z 
odpowiednich przepisów czy Polskich Norm.   

 
 

§ 2. 
Warunki realizacji umowy 

 
1. Termin dostawy wynosi 50 dni od podpisania Umowy, tj. do dnia ………….. 2013 r. 
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy własnym transportem. 
3. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru technicznego dostawy na 

protokole odbioru, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu 
ilości i kompletności dostawy ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

 
4. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy Zamawiający powierza: .................................................. 
5. Nadzór  nad  prawidłową  realizacją  umowy  Wykonawca  powierza:  ………............………………. 
 
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w § 1 

umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na 
właściwy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wartość dostawy zrealizowanej w ramach niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 

…………..zł netto + 23% VAT  = ……………zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………………………………………. ). 



2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi po przyjęciu go protokołem odbioru na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Należność za wykonaną dostawę płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na konto 
Wykonawcy 

      w……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………  

4. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
  

§ 4. 
Warunki gwarancji 

 
Warunki gwarancji określone zostały w załączniku Nr 5 do SIWZ stanowiącego integralną część 
umowy. 
                                                                                                                               

§ 5. 
Kary umowne 

 
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać  je będzie 
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów i w następującej  wysokości: 
 
1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

a)  za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc  od terminu określonego w 
§ 2 ust 1 Umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego 
brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa  w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do         
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 



 
§ 6. 

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 592-020-31-58. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………. 
 

§7. 
 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnej formy po rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 i 2 jest nieważna. 
                                                                          

§ 8. 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy : 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu   z tytułu wykonania części umowy, 

b) w przypadku gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu dostawy lub nie 
wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy, 

c) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Wykonawca przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 
 
 



§ 9. 
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny, właściwy  ze 
względu na siedzibę  Zamawiającego. 
 

§ 10. 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
     § 11. 

 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  
stron. 
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