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 zał. nr 2 do ogłoszenia    

 

Umowa nr SZP/DIN/Z/10/2020 

na dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza. 

                                
W dniu ……………  2020 r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000056473, o kapitale zakładowym 16965500,00 zł, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

1. ................................................................… 

 

2. ................................................................... 

 
a 

………………………………......................................................................................................................... 
 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej Stronami, 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy 1500 ton piasku – mieszanki kruszywa 

łamanej drobnej frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny. 

2. Wykonawca dostarczy piasek na teren miasta Nowego Sącza do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego tj.: magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym 

Sączu lub teren budowy, w dni robocze w godzinach pracy 7:15 – 14:30, wg potrzeb 

Zamawiającego. Jednorazowa dostawa - minimum 20 ton – w okresie od dnia zawarcia umowy do 
31 grudnia 2020 r. 

3. Dostarczony piasek przed rozładunkiem musi zostać zważony na wadze Zamawiającego 
zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.  

4. Wykonawca zabezpieczy określoną partię piasku w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego zapotrzebowania – telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres .............. . 

5. Wykonawca oświadcza, że towar będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a także będzie 
spełniać wymogi jakościowe, co poświadcza deklaracją własności użytkowych lub certyfikatem 
jakości producenta. Wyżej wymienione dokumenty będą załącznikiem do każdej faktury. 

 

§ 2 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:   

cena jednostkowa za 1 tonę piasku wynosi …… zł netto (słownie: ………..) plus podatek VAT  
w wysokości …. %.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia do 20 % ilości zamawianego piasku. 

3. Wykonawca gwarantuje, że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu do 31 grudnia 2020 r. 
4. Umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2020 r.  

5. Wynagrodzenie to zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dn. …………………….. 2020 r. 
6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu  

30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być 

to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa 
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Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Waga netto piasku na fakturze VAT musi być zgodna z wagą wskazaną w kwicie ważenia na wadze  

MPEC Nowy Sącz przy ulicy Wiśniowieckiego 56. 
8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania 
faktur VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP ..…....  i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
 

§ 3 

 
Strony postanawiają, że kara umowna może być naliczona z następującego tytułu: 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł w przypadku odstąpienia od nin. umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad 
wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
 

§ 4 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 6 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


