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ZAŁĄCZNIK NR 3 
WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu ………………… w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                                
w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał 
zakładowy w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty w całości, reprezentowanym przez:   
……………………………………………………………………………zwanym dalej „Sprzedawcą” 
a 
……………………………………………………………….reprezentowanym przez: ………………… 
zwanym dalej „Kupującym” 
 
o następującej treści: 

§1 
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa zaprawę cementową szybkowiążącą  

(nazwa……………..) w ilości 10 000 kg. 
2. Zaprawa cementowa, o której mowa w ust. 1 posiada Aprobatę Techniczną Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów numer ………………….ważną do dnia ………………., atest PZH 
numer …………………… ważny do dnia ………………. oraz spełnia następujące wymagania:  

a. zaprawa o maksymalnym uziarnieniu 1 mm, czas zachowania właściwości roboczych 3 
minuty, 

b. przeznaczona do montażu i napraw posadowień elementów odwodnieniowych (np. 
włazów kanalizacyjnych, kratek ściekowych, betonowych studzienek kanalizacyjnych) i ich 
regulacji wysokościowej, 

c. zastosowanie przy temperaturach podłoża od 0o C do +40 o C, 
d. konsystencja zaprawy w temp. +20 o C gęstoplastyczna, 
e. minimalny czas zachowania właściwości roboczych w temp. +20 o C  przy konsystencji 

gęstoplastycznej  – 3 minuty, 
f. wytrzymałość na ściskanie: 
           po 1 godzinie (gęstoplastyczna)  minimum 10,0 MPa 
           po 24  godzinach (gęstoplastyczna)  minimum 20,0 MPa 
           po 7  dniach (gęstoplastyczna)  minimum 40,0 MPa 
           po 28 dniach (gęstoplastyczna)  minimum 50,0 MPa, 
g. mrozoodporność badana w wodzie i 2%roztworze soli NaCl metodą badania wg 

procedury IBDiM SO-3 – spełnia wymagania F 150, 
h. ścieralność warstwy zaprawy nie więcej niż 3 mm, (badanie wg PN-EN 14157:2005) 
i. absorpcja kapilarna -metoda badania według PN-EN 13057,  wartość wymagana ≤0,5 

jednostka miary kg/m2 x h0,5 . 
3. Kupujący  zastrzega sobie prawo do nie wybrania asortymentu w całości.  
4. Kupujący zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji.  Prawo opcji jest 

uprawnieniem Kupującego , z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy, w 
przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Sprzedawcy  nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu. 

5. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości zaprawy 
zamówienia podstawowego . Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:  
a)   Kupujący  będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości 
pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie 
przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa; 
b)    prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; 
c)    cena jednostkowa zaprawy zamawianej w ramach prawa opcji będzie identyczna jak 
zamówienia podstawowego, określona w  ofercie  złożonej  przez Sprzedawcę; 
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d)    warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Kupującego  oświadczenia woli                 
o skorzystaniu z prawa opcji. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczany będzie partiami, w ilościach minimum 2000 kg 

każda partia. 
2. Zaprawa cementowa, o której mowa w § 1 dostarczana będzie w workach o masie netto 25 kg. 
3. Worki , o których mowa w ust. 2 muszą być oznaczone ( w języku polskim) przynajmniej nazwą 

wyrobu, nazwą i adresem producenta, datą produkcji i terminem przydatności do stosowania, 
masa netto, numer partii, warunki przechowywania, opis środków ostrożności i wymagań bhp. 

4. Dostawa przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpi nie później niż w ciągu 4 dni od 
daty zamówienia telefonicznego lub faksowego. 

§ 3 
1. Każdą partię towaru Sprzedawca dostarczy  na własne ryzyko do magazynu  Kupującego                               

w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. 
2. Koszt dostawy towaru loco magazyn Kupującego zawarty jest  w cenach o których mowa w § 4 

umowy. 
3. Dostawy, o których mowa w ust. 1  winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 

13:30. 
§ 4 

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę umowną                       
w kwocie ………….. zł plus podatek VAT za jeden kilogram zaprawy cementowej określonej w § 
1.   

2. Cena ustalona w umowie jest stała i nie podlega zmianie. 
3. Łączna cena za przedmiot umowy przy ilości określonej w § 1 ust. 1 stanowi kwotę 

………………………zł (słownie: ……………………….złotych) plus należny podatek VAT. 
§ 5 

1. Sprzedawca udziela … miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od dnia wydania towaru 
Kupującemu. 

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Kupujący prześle Sprzedawcy reklamację, 
Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni. 

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji.  
4. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji do dostarczenia 

Kupującemu towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy. 
 

§ 6 
Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 
środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony 
drugiej  w tym zakresie. 

§ 7 
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty  
otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w ……….nr………………. 
…………………………… 

§ 8 
1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP……………………………………..  
2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze  NIP 573-000-38-41. 

§ 9 
Z ramienia Kupującego upoważnionymi do dokonywania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 
są:……………………………………………………………………………………………….. 

§ 10 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary 
umowne: 
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1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne: 
a. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 4 ust. 3 gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Sprzedawca, 
b. w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

§ 11 
Kupujący może  dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 
 

§ 12 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….. do dnia ………….. 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy 
właściwy dla Kupującego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 
    
                  Kupujący:                                                                     Sprzedawca:   
        
 


