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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu ...............2019r.  w Raciborzu  pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 9 916 000zł, nr NIP: 639-
00-01-529, REGON: 272347744, Konto bankowe ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz Nr. 49 
1050 1328 1000 004 0002 8791,   
reprezentowanym przez Zarząd: 
 
- Prezesa Zarządu    –  Bogdan Gawliczek 
 
zwanym w treści umowy Zamawiającym  
 
a 
………………………………………………………………………………………………. 
zarejestrowanym w ........……………………………………………………………………. 
pod Nr ................................., Nr NIP:..................................., REGON: ................................ 
Konto bankowe .............................................. Nr .................................................................. 
reprezentowanym przez: 
 

1...................................  –  ..................................... 
      2.................................... –  .....................................   
 

zwanym dalej Wykonawcą 
 
zawarta została następująca umowa w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z  
dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późni. zm.). 

§ 1. 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości do 800 ton do 
magazynów Zamawiającego w następujących terminach: 
 

1. Dostawa główna – 150 ton w terminie do dnia ................2019r. 
2. Pozostała ilość – 650 ton w terminie do dnia 31.03.2020r. w sukcesywnych dostawach  
zgodnie z składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji ….. dni kalendarzowych od 
zgłoszenia (telefonicznego, fax lub e – mail).  

§ 2. 
Strony ustalają : 
 
1. Dostawa odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne, faxowe, bądź e-mailowe, własnym 

środkiem transportu Wykonawcy w terminie do ...... dni od złożenia zamówienia. 
2. Godziny dostawy towaru od 700 do 1500.  
3. Wykonawca dokona dostaw soli na koszt własny, samochodami samowyładowczymi na 

adres Zamawiającego tj. ul. Adamczyka 10, 47 – 400 Racibórz.  
4. Ewentualne reklamacje dot. zamówienia powinny być złożone terminie 1 dnia roboczego od 

dnia dostawy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie  w terminie 

nieprzekraczającym 2 dni od jej złożenia pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 
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§ 3. 

1.  Cena za całkowitą dostawę soli drogowej wynosi: 
 

a) Cena jednostkowa netto  ………… zł za 1 tonę soli.   
b) Wartość umowy ustala się na kwotę brutto ……………………… złotych 
    (słownie: ……………………………………………………………………….) 
c) w tym należny podatek VAT 23 % tj. ………………….złotych 
    (słownie: ………………………………………………………………….) 

2.  Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem w terminie do 30 
dni licząc od daty otrzymania faktury VAT wystawionej za faktycznie dostarczone ilości soli, 
po wykonaniu każdej z dostaw. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas dostawy soli, a cena soli i wartość umowy nie może ulec 
zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

§ 4. 
 

1. Dostarczona sól drogowa niezbrylająca  musi spełniać wymagania normy PN-86/C-     
84081/02/Sól.  

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo kontroli jakości soli na koszt dostawcy w każdej  
chwili,  w razie wątpliwości co do jakości soli. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w 
trakcie realizacji umowy.  W tym przypadku  Wykonawcy będzie przysługiwać tylko 
wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. 

4. Ilość dostarczonej soli będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. 
5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % 

wartości całkowitej zamówienia. 

§ 5. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% ogólnej wartości umowy określonej w § 3pkt.1b) umowy 
b) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia 

brutto, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.   
c)  za opóźnienie w usunięciu usterek w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia  
     brutto, którego wadliwość dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego  
     na jej usunięcie.  
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku, gdy 

Dostawca  odstąpi od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10 % ogólnej wartości umowy określonej w § 3pkt.1b) umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy powstała szkoda 
przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych przypadkach, nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

 
§ 6 

 
W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę, wynikającej z niedotrzymania 
terminu, a także brakach w dostawie soli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania 
umowy  w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 
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§ 7. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8. 
 

1. Umowa może być zmieniona - zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w przypadkach, kiedy zmiany będą miały 
wpływ na wysokość wynagrodzenia: 
      a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
      b) obniżenie kosztu wykonania dostaw a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy 
      c) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia 

 
§ 9. 

 
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10. 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 11. 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                Wykonawca                                                     Zamawiający  
 
 
............................................................  ............................................................... 
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