
WZÓR UMOWY 

 
Dostawa soli drogowej w latach 2014 - 2017 w ilości 1350 Mg, do 

likwidacji śliskości zimowej na drogach i chodnikach. 
Zawarta w dniu ………………… w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.  w Starogardzie 

Gd. ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Rafała Etmańskiego 

zwanym w dalszej treści umowy „Odbiorcą” 

a ………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”. 
 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy na podstawie złożonej oferty 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych soli drogowej luzem, do likwidacji śliskości zimowej 

na drogach i placach w Starogardzie Gdańskim w sezonie zimowym 2014/2017 w 

ilości 1350 ton. 

CPV: 34.92.71.00-2 - sól drogowa 

2. Okres realizacji zamówienia ustala się w miarę potrzeb Odbiorcy w zależności od 

panujących warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2014/2017  

i obejmuje okresy: 

· od 01.10.2014r. do 31.03.2015r. 

· od 01.10.2015r. do 31.03.2016r. 

· od 01.10.2016r. do 31.03.2017r. 

po około 450 ton, za jeden okres zimowy. 

3. Okres realizacji zamówienia może być wydłużony lub skrócony ze względu na 

występujące warunki atmosferyczne 



4. Odbiorca zastrzega sobie prawo określenia każdorazowo terminów i wielkości 

dostaw na podstawie oddzielnych zamówień: faksowych, e-mailem lub 

telefonicznie 

5. Produkt dostarczany będzie Odbiorcy na koszt i ryzyko Dostawcy. 

6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy atestu o jakości soli. 

7. Dostawa soli nastąpi najpóźniej do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

8. W przypadku, gdy rzeczywisty zakres zamówień będzie mniejszy niż określony w 

§ 1 pkt. 1, Dostawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Dostawcy na kwotę: 

netto: ................................. zł 

(słownie złotych: ...........................................................) 

plus podatek VAT .......%: .................. zł 

(słownie złotych: ............................................................) 

co łącznie stanowi kwotę brutto: ...................................... zł 

(słownie złotych: .................................................................................................. ) 

2. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej 

umowy. 

3. Dostawy rozliczane będą fakturami częściowymi, z których każda będzie 

wystawiona po zrealizowaniu odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej 

odbioru przez Zamawiającego. 

4. Za podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia uważać się będzie dokumenty WZ wystawione w 

miejscu załadunku materiału przez Dostawcę. Dostawca przestawi elektroniczny 

wydruk kwitu wagowego środka transportu brutto i netto zważonego na 

legalizowanych wagach. 

5. Należność będzie płatna przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni licząc 

od dnia złożenia faktury. 

6. Ustalone ceny obowiązują strony na czas trwania 1-go okresu zimowego, tj. od 

01.10.2014r do 31.03.2015r. 



7. Za następne dwa okresy zimowe ceny będą rewaloryzowane o stopień inflacji na 

wniosek Dostawcy.. 

 

§ 3 

Umowę niniejszą strony zawarły na czas określony do 31.03.2017 r. 

 

§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne: 

· za opóźnienie realizacji zamówienia Dostawca zapłaci Odbiorcy 30 % 

wynagrodzenia netto zamówionej dostawy, 

· z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w 

wysokości 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu: 

· odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy – w wysokości 

20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 5 

1. Przedstawicielem Odbiorcy czuwającym nad realizacją umowy będzie Pani Teresa 

Makiła Główny specjalista ds. zieleni, nr telefonu (58) 56 230 67 lub 601 168 491 

w razie nieobecności Pan Piotr Wesołowski – Mistrz ds. zieleni 

2. Przedstawicielem Dostawcy czuwającym nad realizacją umowy będzie Pani/Pan 

............................................, nr telefonu .......................................................... . 

 

§ 6 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy 

jej realizacji wymaga pisemnej zgody Odbiorcy. 

 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności dokonywane muszą 

być w formie pisemnej. 



 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 egz. z tego 1 egz. dla Dostawcy i 1 egz. dla Odbiorcy. 

 

Załączniki : 

· SIWZ 

· Oferta 

· Formularz cenowy 

· Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

............................................                                              ........................................ 

             Dostawca                                                                          Odbiorca 


