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UMOWA  

 
zawarta w ……………… w Słupsku pomiędzy: 
 
1. „Wodoci ągi Słupsk” Spółk ą z o.o . z siedzibą w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 
Nr 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000078635, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 89.594.500 zł, reprezentowaną przez Zarząd  
w osobach: 
1) Andrzeja Wójtowicza – Prezesa Zarządu 
2) Aliny Zimnickiej – Członka Zarządu 
 zwaną dalej Kupującym 
 a 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….… 
zwanym dalej Sprzedającym 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy i oferty Sprzedającego z dnia  …………….. 
stanowiącej integralną część umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 
słomę zbożową tj. odpad o kodzie 020103 – odpadowa masa roślinna w ilości ……… 
ton/rok na potrzeby produkcji nawozu organicznego pn. BIOTOP. 

2. Kupujący może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) o 30% ilość, o której mowa w ust. 
1, bez jakichkolwiek niekorzystnych dla siebie skutków. 

3. Słoma będzie dostarczana w postaci sprasowanych prostopadłościennych kostek  
o wadze w zakresie 250 – 350 kg/szt. związanych sznurkiem o odpowiedniej 
wytrzymałości, zapewniającym właściwy transport i magazynowanie.  

4. Sprzedający zapewni odpowiednią wilgotność słomy, wynoszącą do 30% H 2O (każda 
kostka słomy) w dniu dostawy do Kupującego.  

5. Miejscem magazynowania słomy będzie wydzielony boks w magazynie Kupującego, 
zlokalizowany przy kompostowni odpadów biodegradowalnych w oczyszczalni 
ścieków. 

6. Dopuszcza się zmianę sposobu prasowania i rozmiaru kostki, pod warunkiem 
zgłoszenia takiego zamiaru Kupującemu z wyprzedzeniem i po uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji. 

 
Termin i warunki wykonania 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do dnia ………………….. licząc od 

daty jej podpisania. 
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w ilości ……..ton w ciągu …………… 

kwartału …………., zgodnie z zamówieniami składanymi przez Kupującego 
telefonicznie na numer …….. lub pocztą elektroniczną na adres ……………………… 
nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Dostawy, o których mowa w ust. 2 będą realizowane w dni robocze od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie żniw w godz. 
7.15 do 20.00, po okresie żniw w godzinach od 7:15 do 14:00. W dni wolne od pracy 
dostawa może być realizowana w godz. 7.00 do 14.00 pod warunkiem, że Kupujący 
zostanie o takim terminie wcześniej powiadomiony i go zaakceptuje, a Sprzedający 
zapewni rozładunek w ustalonym porządku, bezpośrednio w boksie magazynowym 
wskazanym przez Kupującego. Nie dopuszcza się zrzucenia słomy na teren 
magazynu (bez jej magazynowania w ustalonym porządku) bez zgody Kupującego. 
 



                                                                                                                      Załącznik nr 3 

Projekt umowy_dostawa słomy (WN1/0265/18)                    /3 JL 

 
2

4. Do wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji umowy Kupujący upoważnia pana 
Piotra Skwierawskiego tel. kom. 603-951-066, zaś Sprzedający upoważnia 
………………….  tel. kom. ………………………. 

 
Miejsce dostawy 

§ 3 
1. Słoma będzie dostarczana do oczyszczalni ścieków w Słupsku  

przy ul. Sportowej 73. 
2. Miejscem rozładunku będzie magazyn otwarty zlokalizowany przy kompostowni 

odpadów biodegradowalnych lub inne miejsce wskazane przez Kupującego.  
 

Odbiór dostawy  
§ 4 

1. Odbiór ilościowo - jakościowy każdej partii słomy nastąpi w dniu jej dostawy,  
w obecności przedstawiciela Kupującego i Sprzedającego.  

2. Odbiór ilościowy będzie polegał na zważeniu słomy na najazdowej wadze 
samochodowej znajdującej się przy wjeździe do oczyszczalni ścieków. 

3. Odbiór jakościowy będzie polegał na określeniu wilgotności dostarczonej słomy 
za pomocą wilgotnościomierza.  

4. Potwierdzeniem odbioru dostawy słomy przez Kupującego będzie wydruk z systemu 
pomiarowego zawierający nazwę asortymentu. Wydruk, będzie sporządzony  
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i będzie zawierał  
w szczególności: 
4.1. nr dowodu ważenia; 
4.2. nr umowy; 
4.3. dane Sprzedającego oraz przewoźnika-transportującego słomę (nazwa, adres); 
4.4. nr rej. pojazdu i dane kierowcy (imię i nazwisko); 
4.5. miejsce pochodzenia słomy; 
4.6. wagę dostarczonej partii słomy;  
4.7. datę dostawy i ważenia; 
4.8.  czytelny podpis i pieczątkę przedstawiciela Kupującego – operatora wagi oraz 

czytelny podpis kierowcy pojazdu, którym dostarczono słomę.  
5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 będzie podstawą wystawienia faktury VAT przez 

Sprzedającego.  
6. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia słomy, której wilgotność nie będzie 

odpowiadała dopuszczalnej wilgotności określonej w § 1 ust. 4 umowy. 
7. W przypadku określonym w ust. 6 sporządzony zostanie protokół kontroli dostawy 

słomy, który będzie podstawą odmowy jej przyjęcia. Protokół będzie zawierał m.in. 
datę dostawy i wynik pomiaru wilgotności odczytany w obecności obu stron oraz ich 
czytelne podpisy.  

Cena 
§ 5 

1. Cenę netto słomy strony umowy ustalają na ……… zł (słownie:……………………)  
za 1 tonę.  

2. Cena, o której mowa w ust.1 zostanie powiększona o należny podatek VAT w stawce 
wynoszącej ………….. %.  

3. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Sprzedającego, w szczególności 
koszty przechowywania, transportu i rozładunku. 

 
Warunki płatno ści 

 
§ 6 

1. Zapłata za dostawy nastąpi raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego, każdorazowo na podstawie wystawionej przez Sprzedającego 
faktury VAT, w terminie 21 dni  od dnia jej wystawienia.  

2. Zapłata dokonana będzie przelewem na konto Sprzedającego wskazane w fakturach 
VAT, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Kupującego. 
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Kary umowne 
 

§ 7 
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.2 umowy  
w wysokości 0,3% wartości stanowiącej iloczyn ceny netto słomy określonej w § 5 
ust.1 niniejszej umowy i wagi niedostarczonej zgodnie z § 2 ust.2  słomy w tonach. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w odbiorze 
przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1 umowy  
w wysokości 0,3% wartości stanowiącej iloczyn ceny netto słomy określonej w § 5 
ust.1 niniejszej umowy oraz wagi dostarczonej zgodnie z § 2 ust.2  i nieodebranej 
słomy w tonach z zastrzeżeniem § 4 ust.6 umowy. 

3. Należne Kupującemu kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Sprzedającemu. 

 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 8 

4. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy przez 
jedną ze stron, w szczególności określonych w § 1 ust. 1 i 3, w § 2 ust. 2 oraz  
w § 4 ust. 1, druga strona może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia na mocy 
jednostronnego oświadczenia, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu drugiej 
strony do usunięcia naruszenia. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby 
Kupującego. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
Załączniki:  
oferta Sprzedającego z dnia ………………, 
 
 

Sprzedaj ący                          Kupuj ący  

 


