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Umowa Nr TZUK.272. …. .2018 

 

zawarta w dniu …………………… w Tychach pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Tychy,  al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy, NIP 646-00-13-450  

reprezentowaną przez: 

mgr Agnieszkę Lyszczok – Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych,   

ul. Budowlanych 43, 43 – 100 Tychy 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

NIP: ………………… REGON: ………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

reprezentowanym przez ……………………………………… 

 

 

Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 

zm.) na mocy art. 4 pkt 8 powyższej ustawy. 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa grysu granitowego szarego, rodzajowo  

i ilościowo określonego w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), który 

stanowi integralną część umowy, zgodnie z warunkami określonymi w przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym.  

 

§ 2 

1. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko pod adres 

dostawy określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

2. Terminy dostawy grysu do poszczególnych lokalizacji zostaną ustalone przez 

Zamawiającego z Wykonawcą z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą 

starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
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§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego zmówienia do dnia 31.12.2018 r.  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za dostarczony towar, o którym mowa 

w § 1 kwoty jednostkowej za tonę w wysokości ………….. złotych netto + VAT,              

tj. brutto (słownie: ………………………………złotych ……/100). 

2. Łączna wartość umowy wynosi …………………………………. złotych netto + VAT,  

tj. brutto (słownie: ……………………………………………………………złotych ……/100). 

3. Klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60015 § 4210    

    dział 600 rozdział 60016 § 4210 

dział 900 rozdział 90004 § 4210 

4. Rozliczanie wykonania umowy będzie przeprowadzane na podstawie faktur częściowych 

wystawianych przez Wykonawcę, każdorazowo po dostarczeniu i odebraniu 

poszczególnych dostaw, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. 

5. Potwierdzeniem odbioru poszczególnych dostaw będzie spisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

6. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę do 

14 dni od daty otrzymania faktury. Dzień zapłaty uważa się za dzień dokonania przelewu 

przez Zamawiającego. 

7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny 

jednostkowej na grys granitowy.  

8. Faktura powinna być wystawiona na: 

Nabywca:  
Gmina Miasta Tychy,  al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy, NIP 646-00-13-450 
 
Odbiorca faktury: 
Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Budowlanych 43, 43 – 100 Tychy. 

§ 5 

W przypadku ujawnienia wad jakościowych lub jeśli zamówiony grys będzie różnił się 

od wymaganych parametrów przez Zamawiającego określonych w przetargu, Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany wadliwego grysu na wolny od wad w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia tych nieprawidłowości. 

§ 6 

1. Zamawiający może dochodzić kar w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości umowy określonej w §4 ust.2; 

b) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary umownej w wysokości 0,5% 

wartości zamówienia brutto określonej w §4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu ustalonego na podstawie zapisów § 2 ust. 2 oraz 

§ 5 niniejszej umowy. 
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2.  Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust.1  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W razie gdy szkoda Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych Zamawiający 

ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy lub jego 

zakończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał zakończyć jego 

wykonanie w terminie ustalonym w umowie, 

b) Wykonawca wykonuję umowę niezgodnie ze sposobem realizacji opisanym  

w umowie, 

c) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana klasyfikacji budżetowej określonych w § 4 ust. 3 może być dokonana w każdym 

czasie przez Zamawiającego i nie wymaga zgody Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 9 

Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe 

w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – oferta Wykonawcy 

Zał. nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 


