
 
                                                                               
 

 

                                              Wzór - UMOWA nr   ---- / 2023 

                       zawarta w Mrągowie , dnia   ----------------------- 2023 r. 

 
pomiędzy: 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, z siedzibą : Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 
Mrągowo, NIP  7421375296 ; REGON  510426218   
zwanym dalej  „Sprzedającym” , 
 reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Spółki – Andrzeja Wołosza 
a: 
firmą: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NIP ----------------------------- 
zwaną w dalszej części Umowy „Kupującym”  
reprezentowany przez Właściciela firmy  – -------------------------------  
 
z drugiej strony. 
 
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty 
wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu 
reprezentowanych przez nich stron.  
W wyniku wyboru oferty prowadzonego zgodnie z postępowaniem w przetargu w trybie 
nieograniczonym,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych . 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sprzedaż środka  poprawiającego właściwości gleby pn. MRAGVIT”  
MRAGVIT spełnia wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby 
zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1089/219 z dnia 21.11.2021 r. 

2. Przewidywane ilość środka:   1000 t 
 

§ 2 Warunki sprzedaży 
 

1. Dostępność  środka MRAGVIT  Kupujący przed zakupem powinien telefonicznie sprawdzić kontaktują 
się z kierownikiem oczyszczalni ścieków pod numerem telefonu 605 223 838 
2. Sprzedający po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru i ilości środka zapewnia załadunek. 
3. Kupujący dokonuje odbioru produktu własnym transportem. 
4. Produkt jest sprzedawany wyłącznie w formie sypkiej. Sprzedający nie przewiduje wykonywania usługi 
pakowania produktu do pojemników, naczyń, opakowań workowych i innych rodzajów opakowań. 
5.Kupujący ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji stosowania i przechowywania 
organicznego środka MRAGVIT. Instrukcja jest częścią składową decyzji nr nr G-1089/219 z dnia 
21.11.2021r.. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
§ 3 Termin realizacji 

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do 30 września 2023 r.  
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§ 4 Wynagrodzenie 

 

Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbędzie się na podstawie ilości zakupionego 
środka w danym miesiącu. 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu  ----------------- zł netto za tonę środka MRAGVIT. 
2. Kupujący  w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłaci 
przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. 

 
§5 Kary umowne 

 
1. Sprzedający naliczy Kupującemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność  Kupujący - w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.2 niniejszej 
umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Sprzedający może żądać od Kupującego odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

 
 

§6 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c. i pzp. 
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 
5. Załącznikiem do niniejszej umowy jest uwierzytelniona przez Zamawiającego kserokopia oferta 

Wykonawcy oraz Decyzja nr nr G-1089/219 z dnia 21.11.2021 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wraz z Instrukcją stosowania i przechowywania środka .  

6.  Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu   
dla każdej ze stron .   

 
 
 

 

Sprzedający Kupujący 


