
     Załącznik nr 3  
 
WZÓR - UMOWA NR DWK/ ………………   / 2022 

 
zawarta w dniu ………………………………. w Świebodzinie pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
 z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37 (66-200 Świebodzin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032476, legitymującą się 
numerem NIP: 9270009205 oraz REGON: 970327589, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  
25 924 500,00 złotych 

reprezentowaną przez: Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu  

 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez : ……………………………………….. – …………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą". 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia zapytania cenowego. 
 

§ 1. Przedmiot zamówienia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego „Wykonanie usługi polegającej na 
zakupie oraz sukcesywnej dostawie piasku oraz tłucznia w roku 2022”. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….. roku wraz z załącznikami oraz opis przedmiotu 
zamówienia oraz klauzula RODO stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 03 stycznia 2022 r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31 grudnia 2022 r. 
 

§ 3. Miejsce realizacji 
 

1. Strony wspólnie ustalają, iż dostawa piasku oraz tłucznia o którym mowa w §1 ustęp 1 będzie 
miała miejsce pod nw. adresem: 
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Centralna Przepompownia Ścieków w Świebodzinie 
ul. Młyńska 33 
66-200 Świebodzin 
 
 
 



 
 

§ 4. Realizacja przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamawiający szacuje przewidywaną ilość do zakupu piasku i tłucznia w celu zasypywania wykopów 
oraz robót odtworzeniowych po usunięciu awarii: 
 a) piasek zasypowy różnoziarnisty, frakcje 0,05-2,0mm, w ilości 1200 ton/rok; 

 b) tłuczeń granitowy niesortowany, frakcje 0-31,5mm, w ilości 350 ton/rok 
2. Zamawiający zastrzega, iż zakupiony materiał dostarczany będzie sukcesywnie w miarę potrzeb 
Zamawiającego, a jego ilość może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności  
od zapotrzebowania w okresie zamówienia. 
4. Zamawiający ma możliwość dwukrotnego zamówienia piasku i/lub tłucznia w danym miesiącu. 
Zamówienia w imieniu Zamawiającego mogą składać osoby wyszczególnione w par.7 pkt. 1. 
5. Strony ustalają że zamówienie materiałów może odbywać się w formie telefonicznej lub mailowej.  
 

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówieniowego materiału w postaci piasku i/lub 
tłucznia w terminie 3 dni roboczych od dnia telefonicznego lub mailowego złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 
2. Podstawą dostarczenia materiału w postaci pisaku i/lub tłucznia jest telefoniczne bądź mailowe 
zamówienie przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego produktu o którym mowa w ustępie 
1 na własny koszt. 
4. Wszelkie koszty związane z załadunkiem, przeładunkiem i transportem pokrywa Wykonawca. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny za dostarczony materiał: piasek i tłuczeń  
w okresie trwania niniejszej umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony materiał będzie: 
 a) posiadał deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, 
7. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania czynności opisanych w niniejszej 
umowie, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, 
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
c) nie podlega wykluczeniu, zgodnie z oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania dołączonego do oferty 

 
§ 6. Wynagrodzenie 

 
1. Przewiduje się, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 
zgodnie z ofertą, które szacunkowo wynosi …………………………….zł netto (przy założeniu dostarczenia 
ok. 1200 ton piasku oraz 350 ton tłucznia w roku 2022), …………………………………zł brutto (Słownie: 
\...................................................................... złote, 000/100). 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 1 jest szacunkowe, a rozliczenie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości piasku  
oraz tłucznia potwierdzonego w dokumencie dostawy WZ, przy czym cena jednostkowa  
za dostarczenie: 
a) 1 tony piasku wynosi ………………………….  zł netto. Słownie: ………………………………… złotych 00/100. 
b) 1 tony tłucznia wynosi……………………. zł netto. Słownie ………………………………….złotych 00/100. 



3. Cena o której mowa w ustępie 2 obowiązuje w roku 2022. 
4. Podstawą rozliczenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. 
5. Faktura VAT będzie wystawiona po każdym zrealizowanym zamówieniu. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury o której mowa w ustępie 4 i 5 w terminie 30 dni 
od jej prawidłowego wystawienia. 
7. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana na podany na fakturze numer rachunku bankowego. 
8. Wykonawca oświadcza, iż numer bankowy widoczny na fakturze będzie zgodny z tzw. Białą listą 
podatników. 
9.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia 
wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment) tzn. że do ww. rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura ( w przypadku gdy towar lub usługi będące 
Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy  
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci 
zapisu „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone  
w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 
9. Za datę zapłaty za fakturę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 7. Sposób komunikowania się Stron 

 
1. W sprawie realizacji przedmiotu umowy oraz osobami uprawnionymi do kontaktu ze Strony 
Zamawiającego są: 
a) Dyrektor ds. technicznych – Marcin Wawrzyński, mail.m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl,  
tel. 796-157-399 
b) Kierownik działu wod-kan  – Przemysław Stefański, mail. p.stefanski@zwkiuk.swiebodzin.pl,  
tel. 601 408 007 
2. W sprawie realizacji przedmiotu umowy oraz osobami uprawnionymi do kontaktu ze Strony 
Wykonawcy są………………………………………. Tel. ……………………. E-mail ……………………………….. 
3. O wszelkich przeszkodach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy Strony muszą 
się wzajemnie powiadamiać na podane powyżej adresy mailowe. 
4. Każda ze Stron ma obowiązek informowania o ewentualnej zmianie siedziby bądź zmianie adresu 
mailowego lub nr telefonu osób do kontakt w sprawach realizacji umowy. 
 

§ 8. Gwarancja i jakość 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na dostarczony piasek oraz tłuczeń  
w terminie do 30  dni od daty dostawy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość 
dostarczanego materiału. 
 

§ 9. Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% łącznej wartości umowy za każdy dzień 

zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po strony Wykonawcy, w wysokości  

15% łącznej wartości umowy za wykonany przedmiot umowy, 



c) odmowy dokonania wymiany wadliwej partii dostawy piasku i/lub tłucznia przez Wykonawcę  
w wysokości wartości wadliwej partii dostawy piasku i/lub tłucznia, jeżeli zgłoszenie przez 
Zamawiającego wadliwej partii materiału nastąpi w terminie określonym w par. 8 pkt. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po Stronie Zamawiającego w wysokości 
15% łącznej wartości umowy za wykonany przedmiot umowy, 
b) opóźnienia w zapłaty za fakturę VAT otrzymaną po zrealizowaniu zamówieniu w wysokości 
odsetek ustawowych. 

 
§ 10. Odstąpienie od umowy 

 
1. Stronom przysługuje odstąpienie od realizacji niniejszej umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
 a) gdy Wykonawca przerwał dostawę materiałów w postaci piasku oraz tłucznia, 
 b) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
 a) Zamawiający nie dokona zapłaty za zrealizowane zamówienie w terminie określonym  
w § 6ustęp 6. 
4. Odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone pisemną informacją o tym fakcie przez Stronę. 

 
§ 11. Zmiany umowy 

 
1. Każda zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności 
formy uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu, zawartego na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, której konieczność wynika z okoliczności, jakich 
nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy lub ze zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy, polegającej na zmianie ceny za dostarczony piasek 
oraz tłuczeń w okresie obowiązywania umowy. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. : 
b) zmiany terminu realizacji umowy, w sytuacji gdy potrzeba tej zmiany wynika z przyczyn  
nie leżących po stronie Wykonawcy np. gdy nie została wykorzystana w pełni partia piasku i tłucznia 
przewidziana w ramach niniejszej umowy. 

 
§ 12. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. W razie sporu zaistniałego na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia tego 
sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej 
 ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


