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Projekt umowy                Załącznik Nr 2 
                 (SIWZ postępowanie Sd.171.8.2018) 

 

UMOWA NR  … / 2018 
 

zawarta w dniu ………… 2018 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 

Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, inż. Andrzej Dmitroca oraz Główny 

Księgowy – Janina Śledź, zwanymi w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a 

………………………………………………………………………………………………………..., 

zwanym w dalszej treści Dostawcą reprezentowanym przez : 
 

………………………………………………………………………………………………………..., 

Zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”. 
 

§ 1 

Umowa zostanie zawarta w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO netto, podstawa prawna – art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), znak postępowania Sd.171.8.2018 z dnia 

……………… 2018 roku, na zakup z dostawą piasku do remontu chodników na ulicach 

powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku, w ilości ogółem 330,00 ton. 

§ 2 

Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy piasku do remontu chodników na 

ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku w ilości 330,00 ton.  

Piasek powinien posiadać uziarnienie od 0 do 2mm i spełniać wymagania normy PN-EN 

13242+A1:2010 i PN-EN 13043:2004. Dostarczany piasek powinien mieć zabarwienie kremowe 

z dopuszczeniem kremowo brunatnego, ziarna o zaokrąglonych narożach i gładkiej powierzchni 

oraz głównie kulistych kształtach. Piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych 

i gliniastych ani domieszek typu: metal, tworzywa sztuczne, drewno, ziemia itp. 
 

§ 3 

1. Piasek musi pochodzić ze źródła posiadającego pozwolenie na eksploatację złoża – Dostawca 

udokumentuje źródło pochodzenia dostawy. 

2. Dostawa nastąpi samochodami samowyładowczymi na plac do siedziby Zamawiającego. 

3. Dowóz i rozładunek zakupionego piasku w zakresie i na koszt Dostawcy. 

4. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczanego piasku z normami 

i przepisami, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań laboratoryjnych, a kosztami tych 

badań, w przypadku potwierdzenia w/w niezgodności, obciąży Dostawcę a za zakwestionowaną 

ilość i transport dostarczonego piasku Zamawiający nie zapłaci wystawionej faktury, a materiał 

pozostawi do dyspozycji Dostawcy, który w terminie 7 dni, na własny koszt zabierze go z placu 

składowego Zamawiającego i dostarczy piasek właściwej jakości. 

6. Dostarczenie trzech partii piasku nie spełniającego w/w wymogów powoduje wypowiedzenie 

umowy przez Zamawiającego na koszt Dostawcy w terminie natychmiastowym. 

7. W przypadku wątpliwości co do zgodności ilości przywiezionego piasku z dokumentem WZ, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości dostarczonego materiału przez skierowanie 

samochodu na wagę. 

8. Dostawca bezwzględnie przestrzegał będzie terminów dostaw (dzień i godzina dostawy) 

zgłoszonych jeden dzień wcześniej przez Zamawiającego. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

10. W przypadku jak wyżej Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości zamówienia w przypadku zmiany 

zakresu robót remontowych. 

§ 4 

Termin i miejsce  realizacji zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się w sposób następujący: 

- do 30.11.2018 roku - dostawa piasku nastąpi sukcesywnie w ilościach i terminach wg 

zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego jeden dzień wcześniej. Każdorazowy 

rozładunek piasku musi być potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego czytelnym podpisem. 

2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie 

Lubelskim. 

§ 5 

Wartość przedmiotu umowy: 

1. Wartość dostawy  jak w zobowiązaniu zawartym w ofercie. 

2. Wartość ogółem uwzględnia podatek VAT i koszty załadunku, transportu i rozładunku piasku. 

3. Cena jednostkowa dostarczanego piasku podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres 

związania ofertą oraz okres realizacji zamówienia. 

4. Wartość ogólna zamówienia  może ulec zmianie w przypadku konieczności zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości piasku wynikłej ze zwiększenia lub ograniczenia zakresu robót remontowych 

przy zachowaniu ceny jednostkowej. 

§ 6 

Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w następujący sposób: 

1. Należność za dostawę piasku nastąpi po dostarczeniu partii materiału z udokumentowaniem 

źródła dostawy i potwierdzeniem dostawy przez Zamawiającego. 

2. Będzie regulowana przelewem na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. 

3. Numer rachunku bankowego Dostawcy, na który Zamawiający ma dokonywać zapłaty należnego 

wynagrodzenia: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Obowiązujące wskazanie nabywcy do fakturowania: 

Nabywca: 

Miasto Tomaszów Lubelski 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

NIP 921-198-17-49 

§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych w sposób następujący: 

a) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami przestoju 

brygady remontowej, 

b) za nieterminowe wykonanie dostawy piasku Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku nieterminowej realizacji faktur Dostawca może żądać zapłaty odsetek za zwłokę 

w ustawowej wysokości, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości umownej zamówienia. 
 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

kolejnej trzeciej nieterminowej dostawy piasku z konsekwencją jak w §7 lit. a) i d). 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe: 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sądy 

Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu firmy, a także 

o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta z wymaganymi załącznikami i SIWZ. 

A K C E P T U J Ę  


