
Z.O. 10/03/2018 

Dostosował: Dobroński Jan 
 

     

„Umowa na dostawy”- wzór 

 

 
Zawarta w Ostrowi Mazowieckiej dnia ….-04-2018r. pomiędzy; 

Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o., ulica B. Prusa 66 Nr 

REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 

0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV wy-

dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych 

reprezentowanym przez: Paweł Mieczkowski - Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

firmą: ………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………….,   REGON………………………., 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………. 

zwanym dalej Dostawcą. 

                                                                        § 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.z  2017 r. poz.1579 .),  na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.  

 

                                                                        § 2 

 Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: 

„ Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych  na         

potrzeby ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.”- zamówienie szczegółowo opisane w 

Zapytaniu ofertowym i Ofercie cenowej z dnia  ….-03-2018r. która stanowi załącznik do                  

niniejszej umowy. 
 

 

                                                                        § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie od        

podpisania niniejszej umowy do dnia ….-04-2019r. 

 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się  dostarczenie  artykułów wskazanych w Ofercie   

cenowej ,według zamówień częściowych z maksymalnym czasem dostawy 24 godziny. 

 

 

 

                                                                        § 4 

1. Cena franco Ostrów Mazowiecka ul. Łąkowa 10 za wykonanie całości zamówienia, o którym 

mowa w § 2  wynosi ………….zł netto + VAT  23% (tj, …………………zł) czyli łącznie brutto 

…………………. zł (słownie: zł). 

2. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe i asortymentowe w stosunku do podanych w 

Formularzu ofertowym. 

3. Cena netto jest stała przez okres obowiązywania umowy. 
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                                                                        § 5 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, według faktur częściowych na wskazany przez   

Dostawcę  rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

                                                                        § 6 

1. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 

każdy dzień zwłoki, 

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Dostawcę  w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Dostawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania przez Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 

potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

                                                                        § 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

                                                                        § 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

                                                                        § 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd  właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

                                                                       § 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 

 Jeden dla Dostawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         DOSTAWCA 

 

 

………………………………… ………………………………. 


