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UMOWA nr …………………… 

zawarta w dniu………………………. r. w Przesmykach pomiędzy:  

Gminą Przesmyki z siedzibą w Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki -Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

Firmą ........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................... 

pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., 

reprezentowaną przez: 

.....................................................................................................* 
lub 

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

....................................................... z siedzibą w ........................ przy ul. ....................................... 

wpisaną/ym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,  REGON ................................ 

NIP ..............................................*. 

zwaną/ym dalej Wykonawcą ,   

w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego prowadzonego bez zastosowania procedur 

przetargowych na podstawie art. 4 pkt 8 (z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie 

przekracza równowartości 30 000 euro) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2015.2164.). 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie przedmiotu zamówienia  pn. „Zakup 

kruszywa betonowego do remontów dróg żwirowych w ramach funduszu sołeckiego na 

2016 rok ”  - ilość ok. 600 ton. 

1. Kruszywo o frakcji 0-40 mm pojedyncze frakcje do 50 mm z betonu lub wyrobów 

betonowych bez zanieczyszczeń  metali, ziemi, szkła itp. 

2. Kruszywo do sukcesywnego odbioru przez poszczególne sołectwa. 

3. Odległość miejsca składowania (odbioru) kruszywa od siedziby Zamawiającego 

(miejscowości Przesmyki) do 20 km. 

4. Wykonawca zapewni załadunek oraz ważenie kruszywa. 

5. Szczegółowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie potwierdzonych ilości 

odebranego kruszywa. 

6. Zamawiający przewiduje płatności częściowe po odebraniu co najmniej 100 ton 

kruszywa.  

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy po podpisaniu umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy do 30 września 2016 r.  
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§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Określenie ilości kruszywa, które mają odebrać poszczególne Rady Sołeckie z terenu 

Gminy Przesmyki. 

2) Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zaoferowania kruszywa odpowiadającego parametrom określonym w § 1 umowy. 

2) Informowania Zamawiającego o przygotowaniu partii kruszywa do odbioru co 

najmniej na trzy dni przed terminem odbioru. 

3) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu umowy lub 

termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami 

wykonywania przedmiotu umowy i uznaje, za realne jej wykonanie. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 

za jednostkę -  1 tona. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznych ilości 

odebranego kruszywa. 

3. Cena za 1 tonę kruszywa określona w ofercie wynosi:  

1) netto: ………………. zł. (słownie: ……………………………………..……………), 

2) VAT w stawce …..% w wysokości: ……zł. (słownie: ……………………………….).   

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

4. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy przy założeniu odbioru 600 ton wynosi 

………………………. zł brutto słownie ……………………………………..). 

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe po zrealizowaniu odbioru każdej partii 

powyżej 100 ton. 

2. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

3. Dane do wystawienia faktury: Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; NIP 821 238 96 33 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze. 

5. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP………………… 

i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

7. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

…………………………………………………………………….w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury.  

8. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
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§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) 100 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

2) 5 000 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 

5 000 zł z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych określonych w KC. 

 

§ 7 

Wymagalność kar 

Kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

     Pan Wiesław Toczyski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

 Pan/i/ ....................................................... 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia dostaw z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, 

termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony  

z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się  

w szczególności: siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu i inne. 

2) Inne zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwią należyte wykonanie 

zamówienia. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380). 
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3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

sąd powszechny. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


