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WZÓR UMOWY 

UMOWA               /2019  

  

 zawarta dnia ………… 2019 r. w Katowicach pomiędzy:  

        Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach (adres: ul. Obroki nr 140, 40-833 Katowice), wpisanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, 
kapitał zakładowy: 56 780 600,00 zł, reprezentowaną przez:  
1. Prezesa Zarządu -  Andrzeja Malarę                                 
2. Wiceprezesa Zarządu -  Roberta Potuchę          

zwanym dalej Zamawiającym  

a   

………………………………………………………………………………  
wpisanym/ną do KRS /EDG nr…………………. płatnika podatku VAT o nr NIP ………………. i nr REGON 
……………………….  
reprezentowaną przez:  

1. …………………………………………   -   ……………………….  

2. …………………………………………   -   ……………………….  

  

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie nazywanymi Stronami.  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr PN/23/2019 o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych” 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” zwanej dalej ustawą Pzp (tekst 
jednolity Dz.U.  2018 r. poz. 1986).  
 

§ 1 – zadanie nr 1* 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i zapewnienia ciągłości dostaw, produktu chemicznego, sypkiego do 

oczyszczania gazów odlotowych: 
- o parametrach i właściwościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do 

SIWZ).  
- w ilości szacunkowej 150 000,00 kg 
- o właściwej jakości, gwarantującej najwyższą zdolność absorpcyjną sorbentu, na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 
2. Nazwa handlowa dostarczanego sorbentu brzmi: ................................................................. 
3. Dostawy realizowane będą: 

- w okresie od dnia ………………. do dnia …………………….. lub 
- do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w ust.1 nin. § bądź też wartości zamówienia podanej w § 3 ust. 1, 
- sukcesywnie, a każda z dostaw będzie obejmować min. 10 worków typu big bag na paletach, 
- waga jednego pełnego worka big bag nie przekroczy 800 kg,  
- w godzinach od 7.30 do 14.00 od poniedziałku do piątku. 

 
§ 1 – zadanie nr 2* 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i zapewnienia ciągłości dostaw, sody kaustycznej, służącej do mokrego 
oczyszczania gazów odlotowych: 

- o parametrach i właściwościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do 
SIWZ).  

- w ilości szacunkowej 7 000,00 kg 
- o właściwej jakości, gwarantującej najwyższą zdolność absorpcyjną sody kaustycznej, na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 
2. Dostawy realizowane będą: 

a. w okresie od dnia ………………. do dnia …………………….. lub 
b. do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w ust.1 nin. § bądź też wartości zamówienia podanej w § 3 ust. 1, 
c. sukcesywnie, a każda z dostaw będzie obejmować min. 1 Mg sody kaustycznej (1 paleta) pakowanej w worki po 

25 kg każdy. 
d. w godzinach od 7.30 do 14.00 od poniedziałku do piątku. 
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§ 2 

1. Strony uzgadniają, że Zamawiający będzie składał do Wykonawcy zamówienia telefonicznie lub drogą mailową na nr 
tel., adres mailowy określony w § 4 nin. umowy, zawierające określenie terminu dostawy i ilości zamawianego 
sorbentu/sody kaustycznej*.  

2. Dostarczane wraz z sorbentem palety i worki big bag są bezzwrotne. – dla zadania nr 1* 
3. Dostarczane wraz z sodą kaustyczną palety są bezzwrotne. – dla zadania nr 2* 
4. Dostawa sorbentu/sody kaustycznej* odbywać się będzie staraniem i kosztem Wykonawcy, loco siedziba 

Zamawiającego w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia lub w następnym 
dniu roboczym. 

5. Okres przydatności do użycia wynosi …….. miesięcy od daty dostawy. 
6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie każdej dostawy będzie Protokół dostawy określający faktyczną ilość 

dostarczonego przedmiotu umowy   i podpisany przez upoważnionych w §4 nin. umowy przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy dołączyć: 
- świadectwo jakości dostarczonego sorbentu/sody kaustycznej*, 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sorbent/sodę kaustyczną*, własnymi środkami transportu: 
a.  gwarantującymi zabezpieczenie wyrobu przede zawilgoceniem, 
b.  w temperaturze do 50oC. 
oraz wydać go w nieuszkodzonych opakowaniach typu big bag (dla zadania nr 1), na nieuszkodzonych paletach. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dostawy, opakowania powstałe przed przekazaniem 
Zamawiającemu i tkwiące w nich wady oraz zobowiązuje się usunąć je na własny koszt w ciągu 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia o wadzie. 

10. Wykonawca zapewni opakowanie właściwe dla rodzaju dostarczanego towaru, tj. worek typu big bag na 
palecie, na którym zamieszczone zostaną informacje (np. w formie naklejki) obejmujące co najmniej: nazwę i 
adres producenta, nazwa, rodzaj i ilość towaru, informacja o właściwościach niebezpiecznych towaru, okres 
przydatności do użycia. W przypadku braku właściwego opakowania lub informacji, o których mowa wyżej, 
Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru towaru. – dla zadania nr 1* 

11. Zamawiający ma prawo pobrania próbek dostarczonego towaru, celem sprawdzenia jego jakości.  
12. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru i/lub wad dostawy (zawilgocenie, uszkodzenie opakowania, 

niespełnianie parametrów jakościowych określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy), Zamawiający ma prawo zlecić 
badanie, stwierdzenie wad dostawy, a  
a. koszty przeprowadzonego badania poniesie Wykonawca; 
b. koszty związane z wymianą wadliwego towaru poniesie Wykonawca; 
niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Wartość całego zamówienia wynosi .................... zł brutto (słownie: .................... .................... zł. brutto), w tym należy 
podatek VAT. 

2. Strony ustalają, że cena 1 kg sorbentu/ sody kaustycznej* wynosi .................... zł netto (słownie: .................... 
.................... zł netto) plus należy podatek VAT. Cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
umowy, w tym koszt palet i pustych worków big bag. – dla zadania nr 1* 

3. Strony ustalają, że cena 1 kg sody kaustycznej wynosi .................... zł netto (słownie: .................... .................... zł netto) 
plus należy podatek VAT. Cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy, w tym koszt palet. 
– dla zadania nr 2* 

4. Powyższa cena jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.  
5. Wysokość wynagrodzenia wyliczona zostanie dla każdorazowo dostarczonej ilości sorbentu/sody kaustycznej* przy 

zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ust. 2. nin § umowy. 
6. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu każdej partii dostawy, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury, na wskazany w jej treści rachunek bankowy Wykonawcy. 
7. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 nin. umowy. 

 
§ 4 

Strony ustanawiają następujące osoby, jako upoważnione do kontaktów przy realizacji umowy i ich adresy kontaktowe: 
ze strony Zamawiającego: Artur Gadziński, tel. 882 073 289, e-mail artur.gadzinski@mpgk.com.pl, ze strony 
Wykonawcy:  
1 .Pan/i …….... tel. ……………e-mail: ………………………. 
2 .Pan/i …….... tel. ……………e-mail: ………………………. 

 
§ 5 

mailto:artur.gadzinski@mpgk.com.pl
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1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a. z tytułu nieterminowej dostawy: 20 % wartości dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia; 
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 15 % wartości brutto niezrealizowanych 

dostaw; 
c. w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia: 5 % wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie za zrealizowaną dostawę na żądanie Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość 

należnej kary umownej. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem: 
a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy a zmiana umowy jest 

korzystna dla Zamawiającego, 
b) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy, 

powodująca, że niezmienność ceny groziłaby Wykonawcy rażącą stratą. 
c) przeniesienia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w przypadku 

następstwa prawnego, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z 
tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z 
zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

d) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga 
akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany 
oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

e) zmiany technologii unieszkodliwiania odpadów u Zamawiającego.  
3. 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. 

4. Strony mogą rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, upływającym na koniec miesiąca 
kalendarzowego, w przypadku reorganizacji, likwidacji, zmiany profilu i procesu technologicznego utylizacji odpadów w 
spalarni odpadów Zamawiającego.  

 
§ 7 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku ugody, 
rozstrzygać w sprawie będzie Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
1 Prawa zamówień publicznych, 
2 Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
1. SIWZ wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy 
 
                      Wykonawca         Zamawiający  
          
 

 

 

 
* - Punkty dotyczące określonego zadania, niepotrzebne zostaną usunięte 


