
 

Umowa …../PGO/ 20 

 

zawarta w dniu  ………… 2020r. w Płocku, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158021, NIP 7742320206, 

REGON 610395236, reprezentowanym przez: 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….  

 

zwanym dalej Zamawiającym lub PGO,  

a 

 

firmą …………………………………………………………………………………………………, 

ul. ………………………………………………………………………….…., KRS ………………, 

NIP …………………..,  REGON …………………………, reprezentowaną przez: 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

Zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

1. Przedmiot umowy: 

a) W związku z zapytaniem ofertowym z dnia ………………………. oraz w oparciu o 

złożoną ofertę …………………………. z dnia ………………………. r. 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powierza Wykonawcy realizację usługi wykonania, dostawy 

wraz z rozładunkiem bloczków betonowych do Zakładu w Kobiernikach. 

b) Dostarczone bloczki betonowe będę wykonane z betonu C20/25 oraz będą 



posiadały certyfikat/deklaracje zgodności  z normami PN-EN 13369:2005 wspólne 

wymagania dla prefabrykatów betonowych PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1 

Wymagania właściwości, produkcja   

c) Ilości bloczków zostanie określona po podpisaniu umowy na podstawie odrębnych 

zamówień składanych przez Zamawiającego drogą e-mail do Wykonawcy na 

adres:……………………………………………  

2. Termin realizacji: do 6 tygodni 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie sumę 

iloczynów poniższych cen jednostkowych i odpowiadających im ilości zgodnie 

z zamówieniami wg punktu 1.c) powyżej: 

a) Ceny wg oferty Wykonawcy, tj.  

- Blok betonowy 600x600x600   – cena ….. zł netto/sztuka 

- Blok betonowy 1200x600x600  – cena ….. zł netto/sztuka 

- Blok betonowy 1800x600x600  – cena ….. zł netto/sztuka 

- Usługa transportowa + rozładunek (HDS + chwytak systemowy) …. zł/szt. 

b) Maksymalna wartość Umowy nie przekroczy 120 tys. zł netto. 

c) Do ww. kwoty zostanie doliczony właściwy podatek VAT. 

d) Termin płatności – 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót przez 

Zamawiającego oraz dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej FV. 

e) Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego 

4. Warunki gwarancji: 

a) Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone bloki licząc od dnia 

zakończenia realizacji umowy. 

b) W przypadku wykrycia wady w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do usuwania wady w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

5. Udostępnienie chwytaka systemowego: 

a) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu do 3 wynajmów, 

chwytka systemowego do układania muru, po uprzednim minimum 5 dniowym, 

pisemnym ustaleniu przez Strony terminu wynajmu, wynajem określony powyżej 

nastąpi w ramach wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie. 

b) Każdorazowy wynajem chwytka systemowego przez Zamawiającego nie będzie 

trwał dłużej niż 5 dni robocze. 



6. Kary, odsetki itp. 

a) Za przekroczenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający może naliczać karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za każdy 

dzień ww. opóźnienia. 

b) W przypadku nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych w terminie określonym 

w pkt 4 ppkt b, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 50 zł netto 

za każdy dzień opóźnienia. 

c) Zamawiający może potrącić kwotę wynikającą z naliczonych w/w kar  

z wynagrodzenia określonego w punkcie 3 n/n umowy. 

d) Za brak wykonania przedmiotu umowy w okresie przekraczającym 30 dni 

kalendarzowych od umownego dnia zakończenia realizacji umowy, Zamawiający 

może naliczyć karę w wysokości 30% wynagrodzenia z 7 dniowym terminem 

płatności, a także powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

e) W przypadku opóźnień Zamawiającego w płatności wynagrodzenia, Wykonawcy 

przysługuje naliczanie odsetek ustawowych. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

a) Osobami odpowiedzialnymi za realizacje zamówienia są: ze strony 

zamawiającego Tomasz Pokorski, adres e-mail t.pokorski@pgoplock.pl,  ze strony 

Wykonawcy  ………………………………………e-mail:  …………………………., tel 

…………………………….... 

b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują 

przepisy kodeksu cywilnego. 

c) Zmiana warunków umowy winna nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

d) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 
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