
sprawa nr 432/ 2018

Umowa dostawy 

zawarta w dniu …............r. w Węgorzewie pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie, ul. Sienkiewicza 24, 11-600
Węgorzewo zarejestrowanym w KRS Olsztyn pod numerem 0000048733 o kapitale zakładowym w wy-
sokości 13 632 000 zł posiadający NIP 845-17-78-823; REGON 511340789, który reprezentują:

1. mgr inż. Paweł Pytel - Prezes

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą: 

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
1. W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie za-

pytania ofertowego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę:
 

-   piasku o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg              
      w ilości szacunkowej 1500 ton ;

   

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo

§ 2
Wykonawca zapewnia, że kruszywo będące przedmiotem dostawy odpowiada obowiązującym

polskim normom jakościowym.

§ 3
1. Termin realizacji dostawy w zakresie, o którym mowa w § 1 ustala się na okres
od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Każdorazowa dostawa nastąpi w ciągu 24 godzin po telefonicznym zgłoszeniu 
potrzeb przez Zamawiającego.

§ 4
Wartość dostawy piasku o uziarnieniu 0-2 mm, zgodnie z ofertą wynosi brutto  : .....zł, w tym

VAT...... zł.
Słownie: …........................................... zł.

§ 5
Zapłata za przedmiot dostawy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr :

....................................w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6
Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy

Wykonawcę reprezentował będzie: …..........................,

1



 a Zamawiającego: Adam Idzikowski

§ 7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8
Strony ustalają, iż kary za: 

1. nieterminową dostawę kruszywa wyniosą 5 % wartości zamówionej dostawy za każdy dzień
opóźnienia

2. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 5% wartości części niezre-
alizowanej zamówienia

3. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 5% wartości 
części niezrealizowanej zamówienia.

§ 9
W przypadku sporu lub jakichkolwiek różnic wynikłych pomiędzy stronami w odniesieniu do ni-

niejszej umowy po jej podpisaniu, strony dołożą wszelkich starań dla rozwiązania kwestii spornych na 
drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, ewentualne spory będą rozstrzygane przez 
sądy powszechne według miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 10
W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, strony ustalają, że do ceny 
netto stosowane będą aktualne stawki podatku od towarów i usług.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiający:
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