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Projekt umowy 

 

Umowa Nr ....../2013 

 
Zawarta w  dniu ............... 2013 roku w Koninie  
Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,  

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin , 

Tel. (63) 246-81-79; faks (63) 211-32-78; 

NIP  6652970029, REGON  301719592 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, IX Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 
0000384025, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  reprezentowanym przez: 

 Prezesa Zarządu  - mgr inż. Jana Skalskiego 

a 
...................................................................................................................................... 

NIP :  ………………………………………….    REGON : …………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 

wyłonionym w drodze procedury nr DTE.360-2/2013 prowadzonej w trybie „zapytania 
ofertowego” 

 

§  1 
 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa geomembrany HDPE gładkiej w rolkach o 

szerokości min. 6 mb dla uszczelnienia składowiska odpadów - wał zachodni etap I 
poziom IV do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w 
Koninie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego 2 000 m2 

geomembrany HDPE gładkiej w rolkach o szerokości min. 5 mb. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o następujących parametrach 

techniczno - technologicznych 
a) Geomembrana HDPE winna być wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, 

stanowiąca  ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną . 

b) Grubość geomembrany HDPE 2 mm / -0,20/. 

c) Szerokość rolki min. 5 mb. 
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d) Masa powierzchniowa (g/m2) – 1880 / -188/. 

e) Wytrzymałość na rozciąganie ( maksymalne naprężenia rozciągające wzdłuż i w 

poprzek ( MPa ) – 30 / -3/. 

f) Odporność na przebicie  statyczne ( metoda CBR w kN ) – 5,50 /-0,50/ 

g) Przepuszczalność wody ( m3/m2 x dzień ) -1,5 E-06 /+0,5%-06/  

h) Odporność ogniowa – klasa E 

4. Wykonawca oświadcza, że Geomembrana HDPE będąca przedmiotem niniejszej umowy:  

 nie zawiera substancji niebezpiecznych 

 jest obojętna dla środowiska, nie wchodzić w żadne reakcje chemiczne 

 posiada odporność na warunki klimatyczne 

 nadaje się do recyklingu  

 

 
§  2 

 
Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 

 
1. Wartość umowy ustala się na kwotę  …………… zł. (netto) + ……….. podatek VAT 

stanowi to ………….. zł. (brutto) 
(słownie :  ……………………………….. złote brutto) zgodnie z formularzem oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT łącznie z protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym z 
tytułu podatku od towarów i usług VAT, otrzymał  numer identyfikacji  podatkowej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym z 
tytułu podatku od towarów i usług VAT, otrzymał numer identyfikacji podatkowej : 
6652970029 oraz że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. 

5. Za  termin zapłaty uważa się datę przelewu środków na konto Wykonawcy. 
6. W wynagrodzeniu określonym w § 2 pkt 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
 

 

Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowana 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. .............................. r. 

 
 
 

§  4 
 

Warunki wykonania przedmiotu umowy  
 

1. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy przedmiot umowy do 
siedziby zamawiającego – Konin, ul. Sulańska 13.  

2. Wykonawca  zapewni  fachowe i sprawne wykonanie przedmiotu umowy. 
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3. O wykonaniu dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie z 
2-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego – Konin, ul. Sulańska 
13 na koszt Wykonawcy i przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
strony. 

5. Przy dostawie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć – 
atest Państwowego Zakładu Higieny oraz inne wymagane odpowiednimi przepisami 
prawa odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty. 

6. Do nadzoru prac związanych z wykonaniem  przedmiotu niniejszej umowy upoważnieni 
są: 
- ze strony Zamawiającego  …………………………. 
- ze strony Wykonawcy   …………………………… 

 
§ 5 

 
Odbiór  

 
1. Wykonana dostawa przedmiotu umowy odebrana zostanie przez strony protokołem 

zdawczo odbiorczym. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru dostawy, że przedmiot umowy posiada wady 

trwałe uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy bez wad po raz drugi. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
5. Usunięcie wad winno nastąpić w ciągu 7 dni i być stwierdzone protokolarnie. 

 
 

§  6 
 

Kary umowne 
 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych  w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących przypadkach 

 za nieterminową dostawę  przedmiotu umowy  karę umowną w wysokości 100 zł. za 

każdy dzień zwłoki. 

 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do dostarczenia przedmiotu umowy z 

zachowaniem prawa do kary umownej, 

b) odstąpić od umowy w całości gdy opóźnienie przekroczy 10 dni bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

 

3. Niezależnie od ustalonych kar,  strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, w przypadku  gdy  szkoda  przewyższa  wysokość  nałożonych  
kar. 

 
 



„Dostawa geomembrany HDPE gładkiej dla potrzeb składowiska MZGOK Sp. z o.o.”  

 4 

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób 

polubowny i kompromisowy. W przypadku gdy strony nie będą mogły znaleźć 
rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji 
siedziby „Zamawiającego”.  

 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego.   

 

§ 8 
 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 
Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 
 
 

Zamawiający                                       Wykonawca 
 


