
Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Znak sprawy: PZD/11/345/DP/ST/2023                                                        

 

UMOWA  Nr … 

/PROJEKT/ 

 

Zawarta w dniu …………… r. pomiędzy : 

Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach,                           

42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59, 

REGON: 151405866, NIP : 577-197-51-85    

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - Pan Zbigniew Cesarz 

a 

………………………………………………..… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. 

 

Zgodnie z regulaminem wydatkowania środków publicznych na zamówienia, których wartość nie przekracza 

kwoty 130 000,00 zł oraz na podstawie złożonej oferty cenowej Zamawiający zleca a Wykonawca 

zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji zamówienia dotyczącego sprzedaży i dostawy wody mineralnej 

gazowanej i niegazowanej dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach. 

Pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści:   

  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: sprzedaż  i  dostawę  wody  

mineralnej  dla Zamawiającego, zwaną dalej „przedmiotem umowy”, pn: 

 

„Zakup  i dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach dla pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w 2023 r.” 

 

§ 2 

1. Dostawa realizowana będzie według aktualnego zapotrzebowania do siedziby Zamawiającego tj. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. 

2. Wykonawca każdorazowe zamówienie dostarczy do siedziby Zamawiającego, transportem własnym, na 

własny koszt i własne ryzyko. Zamówienie zostanie wniesione przez przedstawiciela Wykonawcy do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Dostawy będą następować sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wielkości poszczególnych 

zamówień określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówień cząstkowych mailem na 

wskazany przez Wykonawcę w umowie adres e-mail. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona partia wody będzie opatrzona datą ważności nie krótszą niż miesiąc 



maj 2024 r. W przypadku dostarczenia wody o terminie krótszym niż wymagany Dostawca wymieni 

dostarczoną partię wody na koszt własny. 

5. Każde zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. 

6. Szacunkowa ilość zamówienia może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Szacunkowa ilość może ulec 

zmniejszeniu/zwiększeniu jednak nie więcej niż 30% całego zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towarów po cenach zawartych w formularzu ofertowym 

Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

8. Wykonawca w trakcie trwania umowy nie może zmieniać cen jednostkowych zawartych w formularzu 

ofertowym. 

 

§ 3 

1.Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2023 r. 

                                                                                            § 4 

1. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w okresie umowy. 

2. Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy wynosi: 

netto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………) 

vat : ……………. zł 

brutto: ……………………. zł, (słownie: ………………………………………………………) 

3. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszt 

sprzedaży, dostawy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust 2 może ulec zwiększeniu w przypadku zamówienia 

większej ilości wody niż wskazanej w formularzu cenowym. 

5.Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

6. Zamawiający zapłaci fakturę końcową przelewem na konto Wykonawcy wyszczególnione na fakturze,                      

w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania.                                                                

7. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 

197 51 85, 

 Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. 

 

UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur 

wystawionych przez czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z 

uchwałą Nr 903/2018 Zarządu Powiatu w Myszkowie) 

 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym                         

i jakościowym jest Pani Anna Mstowska (tel. 34 314 83 04 ), e-mail: sekretariat@pzd.com.pl 



2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia 

jest ...........................................……….(tel. …………………) e-mail: ………………………………. 

 

§ 6 

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

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony . 

2.Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń 

pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy 

wysyłane będą na adresy stron wskazanych w umowie  ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie 

wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umowa. 

1
rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127) 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 9 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy ustawy -  Kodeksu  cywilnego,                               

a w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego. 

2.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  właściwy dla siedziby 

Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

 

     

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


