
 

Załącznik nr 2 wzór 

 
Umowa nr ………………………. 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 
 

 

zawarta dnia ……………… roku w Skierniewicach    

                                                                                                                   

 pomiędzy: 

 

Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75A, 

reprezentowanym przez Prezesa Piotra Majkę, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

........................................................................ 

........................................................................ 

zwanym dalej Sprzedawcą, 

 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnego z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 2019, ze zmianami zwanej dalej: Ustawą. 

 

 

§ 1 

 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa  towar w postaci soli drogowej DR z antyzbrylaczem o 

zawartości minimum 96% chlorku sodu w ilości  700 ton  zgodnej z PN i atestem PZH, oraz pozytywną 

opinią  IBDiM. 

2. W ramach zamówienia może zostać zrealizowane prawo opcji, polegające na zakupie dodatkowej ilości 

soli, jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.  

3. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

1) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji faktycznymi potrzebami.  

2) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie 

stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia 

opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 

3) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres 

zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji nie później niż w 

terminie 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 

5) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen 

wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. 

 

 

§ 2 

 

4. Wydawanie towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego,  począwszy od dnia 

…………..……………………….. do dnia……………………………………………  

5.  Wielkość i termin wydania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji  

Zamawiającego, wyrażonych na piśmie (e-mailem). 

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia 

dyspozycji przez Zamawiającego. 

 

 

 

§ 3 

 

1. Towar zostanie wydany Zamawiającemu luzem; 



  2.    Cena brutto za jedną tonę soli DR z transportem wynosi ………………………………… brutto 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę za jedną tonę soli DR z transportem  

……………. słownie: ……………………………………………………………………………………….… 
2. Strony ustalają cenę loco magazyn Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie nie dopuszczają możliwości  waloryzacji ceny jednostkowej towaru;  

4. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy 

Sprzedawcy wskazany na fakturze. 

5. Sprzedawca wystawiał będzie faktury w ciągu 3 dni od dnia pokwitowania przyjęcia przez 

Zamawiającego  zamówionej partii towaru.  

 

 

 

 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 1 dnia od 

daty jego wydania; 

2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Sprzedawcy, który udzieli 

odpowiedzi na nią w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie za uznaną w całości 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu 

kary umownej w wysokości 50% wartości dostawy. 

2. Zamawiający może dochodzić  na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 

powyżej kwotę umowną. 

 

§ 7 

 

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy 

termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

 

§ 9 

 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają 

Pana........................................................................... reprezentującego Sprzedawcę oraz  Pana  Piotra 

Moskwę, tel 664-331-064  reprezentującego Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowanych z artykułu 144 ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

Sprzedawca                                                                           Zamawiający 

 


