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Nr sprawy: GI/ZP/7045/033/000/20 

 

UMOWA NR ………… /2020 

 

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

 

Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze 

identyfikacyjnym REGON: 276255306 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic 

i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A, o numerze identyfikacyjnym REGON: 000166249, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „MZUiM”, które reprezentuje: 

1. ……………………………, 

a 

…………………………………………………… z siedzibą w …………………………. 

zarejestrowaną w Sądzie ……......, w …………… pod numerem KRS ……………………………, 

o numerze NIP: …………………….. o numerze identyfikacyjnym REGON: ………...……………, 

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

którego reprezentuje: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W oparciu o postępowanie prowadzone w trybie „Konkursu Ofert” o wartości zamówienia poniżej 

30 000 euro została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością, zgodnie 

z zakresem prac określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia oraz wymagań, jakie powinien 

spełniać Wykonawca” zadanie polegające na: „Rozmieszczeniu skrzyń na piasek oraz 

uzupełnianie ich piaskiem wraz z dostawą piasku na terenie miasta Chorzowa”. 
2. Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowy Wykonawcy oraz Załącznik nr 1 do 

Umowy (Wykaz miejsc złożenia skrzyń z piaskiem w sezonie zimowym 2020/2021). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozmieszczenia 23 szt. skrzyń na piasek, będących 

w posiadaniu Zamawiającego, na terenie pasów drogowych na terenie miasta Chorzowa, 

zgodnie z wykazem ujętym w Załączniku nr 1 do umowy, a następnie na wskazanie 

Zamawiającego do każdorazowego dostarczania piasku i uzupełniania tych skrzyń piaskiem. 

4. W dniu 03.11.2020r. Wykonawca dysponując samochodem dostawczym, pobierze z siedziby 

MZUiM w Chorzowie 23 szt. skrzyń na piasek i następnie dokona ich rozmieszczenia 

w obszarach pasów drogowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. W tym samym dniu 

Wykonawca napełni, każdą z rozmieszczonych przez siebie na terenie Chorzowa skrzyń 150 kg 

piasku budowlanego. 

5. Wykonawca zapewni ciągłe dostawy piasku budowlanego do skrzyń rozmieszczonych na 

terenie Chorzowa. Dostawy będą się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego 

(mailowe lub kierowane pismem), zawierające wskazanie miejsca wymienionego w Załączniku 

nr 1 do Umowy. 

6. Zamawiający o konieczności dostawy (uzupełnienia) piasku w skrzyniach każdorazowo 

powiadomi Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia skrzyń z piaskiem w ciągu jednej doby od 

otrzymania zlecenia. 

8. W dniu 15.04.2021r. Wykonawca zbierze z pasów drogowych skrzynie rozmieszczone zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Puste oraz umyte skrzynie Wykonawca zwróci (odwiezie) do 

siedziby MZUiM w Chorzowie, przy ul. Bałtyckiej 8a. 
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9. Niewykorzystany zabrudzony piasek znajdujący się w skrzyniach Wykonawca zutylizuje we 

własnym zakresie. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji usługi ustala się od 03.11.2020r. do 15.04.2021r. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy w przypadku nie wykonania czynności opisanych w § 1 ust. 3, 4, 5 i 8. 

Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie później jednak niż do 

dnia 15.04.2021r. 

 

§ 3 

1.  Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

kosztorysowe. Wynagrodzenie ustalone dla całego przedmiotu zamówienia według oferty 

Wykonawcy z dnia ………………... ustala się na maksymalną kwotę brutto ……………….. 

PLN (słownie…………………………….), w tym kwota netto: …………………….. PLN 

(słownie: ………………………………), kwota podatku VAT: …………………….. PLN 

(słownie: ………………………………). 

2.  Strony postanawiają, że rozliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w okresach 

miesięcznych. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający, po upływie każdego miesiąca 

kalendarzowego realizacji umowy, zapłaci Wykonawcy stosowne wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie to będzie naliczane i wypłacane na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę (w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w Formularzu Ofertowym) 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu obejmującego ilościowy zakres 

wykonanych usług w danym miesiącu oraz protokołu odbioru podpisanego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3.  Dokumenty wskazane w § 3 ust. 2 umowy, tj.: fakturę, kosztorys oraz protokół odbioru 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za które należne jest wynagrodzenie. 

4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 - tu dni od daty otrzymania faktury w formie 

przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty Strony 

uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru. 

5.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa 

w ust. 4 powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym 

przez Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 4 powyżej ulegnie wydłużeniu 

do dnia udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających 

z ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

6.  W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do 

właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany 

przez niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o 

której mowa w ust. 5 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie 

wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

7.  Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
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§ 4 

1. Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy 

…………………. 

2. Zamawiający wyznacza mgr inż. Dariusza Wojciechowskiego, jako koordynatora prac 

w zakresie realizacji obowiązków umownych. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia wskazanego 

w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy wskazane w umowie 

b) odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 6 

Za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewłaściwego wykonania prac oraz 

wykonania ich niezgodnie z niniejszą umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu 

świadczenia umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz 

niewykorzystywania w innym celu. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


