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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

umowa zawarta w dniu .................... w Kolbuszowej 
pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111, 36-100 Kolbuszowa, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie  - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000593583, NIP 814-16-85-725, REGON 363020205 o kapitale zakładowym 818.000,00 zł 
reprezentowana przez Adama Maternia – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……….......................................................  zwanym dalej „Dostawcą”  
 
o następującej treści: 
 

podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 ze zm.). 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: "Dostawa wapna 

palonego, mielonego,  wysokoreaktywnego". 

2. Wapno będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do miejsca 
przeznaczenia tj. oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, przy ul. Łąkowej, 36-100 
Kolbuszowa, sukcesywnie w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem zgłoszonym 
telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.   

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień  ………………………………….. r. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 31.12.2019 r. lub do wyczerpania 

środków w zależności co nastąpi pierwsze.  
 

§ 3 
Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy: 
- Zamawiającego reprezentował będzie : Jerzy Miroś 
- Wykonawcę reprezentował będzie: ............................................  

 
§ 4   

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony towar niezmienną cenę w 
wysokości netto ................................................ złotych za 1 Mg wapna (słownie: ................ ). 

2. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 
3. Wartość umowy netto strony określają na kwotę .................................... zł  plus podatek VAT 
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w wysokości ………………… zł, razem brutto ……………..…………… zł (słownie brutto: 
...........). 

4. Należność za wykonane dostawy Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy nr: 
..................................................................... w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury,  

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn cen jednostkowych wapna pomnożoną przez dostarczoną ilość wyrażoną 
w Mg wraz z obowiązującym podatkiem VAT . 

7. Dokumenty wysyłkowe: 
a) faktura wystawiona na Zamawiającego będącego płatnikiem VAT, 
b) list przewozowy, 
c) świadectwo kontroli jakości, 
d) informacja o produkcie, 
e) oznaczenie CE. 

8. Wynagrodzenie to obejmuje cenę wapna, dostawę i rozładunek do silosu na Oczyszczalni 
Ścieków i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
zgodnie z oferta Wykonawcy. 

9. Ustalone w drodze przetargu nieograniczonego ceny są niezmienne i obowiązywać będą w 
całym okresie trwania umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości zakupu przedmiotu zamówienia  
w zależności od potrzeb technologicznych. Zmiana wielkości zamówienia jest równoznaczna 
ze zmianą wynagrodzenia łącznego. 

11. Ilość zamówionych dostaw wapna uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego.  
Z uwagi na to że, podane ilości mogą ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie 
płatne wg rzeczywistej ilości zakupionych ton wapna. 

12. Zakup wapna odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega, że zapotrzebowanie określone w SIWZ zostało określone 
szacunkowo i może ulec zmianie. Z tytułu zakupu mniejszej ilości ton wapna w stosunku do 
założonych wielkości lub wartości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

 
§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość wapna. 
2. W przypadku, gdy dostarczone wapno będzie niezgodne z umową, Zamawiający złoży 

reklamację po odbiorze danej partii produktu.  
3. Zamawiający może zgłosić swoje zastrzeżenia odnośnie jakości towaru w formie pisemnej w 

ciągu max 3 dni roboczych i udostępnić zakwestionowaną dostawę do wspólnego pobrania 
próby w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, próba zostanie podzielona 
na trzy części. W przypadku rozbieżności między stronami trzecia część próby – próba 
rozjemcza zostanie przekazana do niezależnego laboratorium. Wynik badania w laboratorium 
rozjemczym jest wiążący dla stron. 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na 
właściwy, na własny koszt, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu.        
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§ 6 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §4 ust. 3, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z winy Wykonawcy lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, 

b) w wysokości 0,2 % wartości umowy netto, o której mowa w §4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki 
w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto, o 
której mowa w §4 ust. 3, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy ustalone wyżej kary nie pokryją poniesionej szkody, stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach Kodeksu 
cywilnego. 

§ 7 

1. Realizacja dostawy następować będzie partiami. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć partię 
wapna jednorazowo w ilości około 27 m3 na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od 
otrzymania zgłoszenia  

2. Nie przestrzeganie terminów dostaw daje prawo Zamawiającemu wypowiedzenia umowy. 
Dostawca dostarczy z każdą partią wapna świadectwo kontroli jakości potwierdzające 
zgodność jej parametrów z normą określoną w SIWZ i jakością określoną w ofercie 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami, wystawianymi 
za każdą potwierdzoną przez Zamawiającego dostawę. 

2. Termin zapłaty faktur Dostawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami. 

 
§ 9 

1. Wszelkie ewentualne zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 
pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy 
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Dostawcy ,chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Za zgodą Stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 

5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy. 
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§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 
2. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania 

sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z 
późn. zm.). 

 
§ 11 

Ochrona danych osobowych 
1.      Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy. 

2.      Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami RODO 
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

3.      Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. 

  

§ 12 

Umowę sporządzono w 3-ch egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 
 

Załączniki: 
1. SIWZ 
2. Oferta Wykonawcy 

 
 

Podpisy: 

 

Zamawiający:       Dostawca: 

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


