
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

UMOWA DOSTAWY nr  …................

  zawarta dnia ….......2020 roku  
pomiędzy:

GMINĄ   PRZYSTAJŃ z/s 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, NIP 5742055766 
reprezentowaną  przez:
Henryk Mach  -  Wójt Gminy Przystajń
zwanym dalej Zamawiającym,

a
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  ,
którą reprezentują:

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

2. …......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Przystajń,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00
EURO”.

 § 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia o nazwie:  

„Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  : 

Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami w 2020 roku roztworu wodorotlenku sodu o
stężeniu 20% przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej, z dowozem do ujęcia wody w
Przystajni  ul.  Bór  14,  w  ilości  jednorazowej  od  1000  do  2000  litrów  zależnie  od
zgłoszonego  zapotrzebowania.  Dostawa  w  paletopojemnikach  o  poj.  1000  litrów.
Szacowane zapotrzebowanie roczne: ok. 12000 kg (około 5 dostaw w ciągu roku). Dostawy
w/w środka chemicznego na teren stacji uzdatniania wody następować będą każdorazowo
(w zależności od aktualnego zapotrzebowania) na podstawie wcześniejszych telefonicznych
lub  e-mailowych  zgłoszeń  Zamawiającego  potwierdzających  potrzebę  dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna w zależności od aktualnych potrzeb większej lub
mniejszej  ilości  roztworu  wodorotlenku  sodu  po  stałej  cenie  jednostkowej  zawartej  w
niniejszej umowie. Koszty transportu zamówionych partii roztworu wodorotlenku sodu do
ujęcia wody w Przystajni, ul. Bór 14 ponosi Wykonawca. Paletopojemniki są wypożyczane
Zamawiającemu  bezpłatnie,  maksymalny  termin  wypożyczenia  wskazuje  Wykonawca.
Wykonawca zapewnia również bezpłatny odbiór pustych paletopojemników. 

3. Wymagania związane z realizacją dostaw:  
◦ do  każdej  dostarczonej  partii  20%  roztworu  wodorotlenku  sodu  należy

przesłać/przekazać świadectwo jakości,
◦ dostawy  w/w  produktu  muszą  być  realizowane  środkami  transportowymi

przeznaczonymi  do  przewozu  niebezpiecznych  środków  chemicznych,  spełniającymi
przepisy ADR,

◦ paletopojemniki  muszą  być  oznaczone  etykietą  pozwalającą  zidentyfikować produkt,
stężenie roztworu, wagę towaru, nazwę wytwórcy/dostawcy,



◦ pojemnik  musi  być  oznaczony  nalepkami  ostrzegawczymi  odpowiednimi  dla  w/w
środka chemicznego,

◦ zamknięcie pojemnika (korek wlewu) musi być zabezpieczony plombą dostawcy,
◦ dostawy do ujęcia wody w Przystajni znajdującego się pod adresem 42-141 Przystajń,

ul. Bór 14 będą w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30,
◦ ze względu na wąski dojazd, niezbędny jest dowóz mniejszym autem wyposażonym w

windę do rozładunku na poziom zero oraz paleciak,
◦ wymagany kontakt telefoniczny na ok. 1h przed dostawą (stacja jest bezobsługowa).

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu i składania zamówień w imieniu Zamawiającego jest:
Paweł Antczak, tel. 34/3191154 w.113, adres e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl

§ 2
1. Zgodnie  ze  złożoną  ofertą  z  dnia  ….................  roku  strony  ustalają,  że  cena  1  kg

wodorotlenku  sodu  zużytego  do  wykonania  20%  roztworu  wodorotlenku  sodu  wynosi
…........... zł netto (słownie: …............................................ netto) plus należny podatek VAT.

2. Powyższa cena jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 
3. Wysokość wynagrodzenia wyliczona zostanie dla dostarczonych ilości, przy zastosowaniu

cen jednostkowych określonych w ust. 1. 
4. Cena jednostkowa zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.
5. Rozliczenie sprzedaży będzie następowało po każdej dokonanej dostawie. 
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………...

7. Wykonawca, oświadcza że numer rachunku bankowego wskazany w niniejszej umowie oraz
na  fakturach  wystawianych  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  jest  numerem
właściwym  dla  dokonywania  rozliczeń  na  zasadach  podzielonej  płatności,  zgodnie  z
przepisami z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm.).

§ 3
Termin  wykonania  zamówienia:  sukcesywne  (w  miarę  potrzeb)  dostawy  20%  roztworu
wodorotlenku sodu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

§ 4
Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w postaci aneksu do umowy.

 § 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
                                                    

§ 6
Umowa  została  sporządzona  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:


