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GKIZp.271.6.2017 

 

UMOWA nr …../2017 

zawarta w dniu ……..…....2017 r. w Przesmykach pomiędzy:  

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

821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki - Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

……………………………, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ……………, Wydział 

….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS …………, NIP 

…………….., REGON …………………………… zwanym dalej Wykonawcą ,   

 

Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zwaną 

dalej w treści umowy ustawą, o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 

ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z ofertą z dnia …………….. 2017 r. przedmiotem umowy jest sukcesywna 

dostawa kruszywa drogowego do remontów dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 

2017 r. Wymagania w zakresie kruszywa: – kruszywo łamane skalne dolomitowe, frakcja 

0 - 31,5 mm, gatunek I spełniajace normę PN-EN 13242 posiadające wymagane 

przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo wynosi  2 500 ton - podana ilość jest 

orientacyjna Zamawiajacy zastrzega możliwość zmian ilościowych do 15 %. 

2. Dostawa obejmuje koszty zakupu, transportu i rozładunku, które wykonawca musi 

wkalkulować w cenę oferty. Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany w 

sposób nieutrudniający przejazdu, tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów  

w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa danej miejscowości, przy 

zastosowaniu powszechnie stosowanych metod.  

3. Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie zamówienia na określone ilości 

kruszywa wskazując jednocześnie miejsca dostawy. Wykonawca dostarczał będzie 

zamówione kruszywo w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

4. Dostawa każdej partii kruszywa powinna odbywać się w godzinach 7:30 – 15:30 przy 

obecności sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Gminy w Przesmykach, po 

wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać 

dowody wydania WZ zawierające: dowód ważenia samochodu bez ładunku, łacznie z 

ładunkiem oraz masę ładunku.  

5. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych po 

dostawie minimalnej ilości 1 000 ton. 
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6. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu 

dostawy, Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru 

kruszywa drogowego do odwołania.  

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani 

zabezpieczenia.  

8. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa  

w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia.  

9. Wykonawca pokryje koszty ważenia 5% losowo wybranych pojazdów. 

10. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może  

w szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami 

badania  

i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin 

od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy.  

11. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły 

itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 

 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2017 r. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wskazanie ilości oraz miejsc dostawy kruszywa 

2) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w § 4 niniejszej Umowy; 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na minimalną kwotę 50 000,00 zł.  

2) Dostawa kruszywa o określonych w SIWZ parametrach i w ilościach podanych przez 

Zamawiającego. 

3) Poinformowanie Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na dwa dni przed 

planowaną dostawą.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od potwierdzonych ilości 

dostarczonego kruszywa. 

2. Należność będzie sumą ilości ton dostarczonego kruszywa x cena jednostkowa 

netto powiększona o podatek VAT. 

3. Zaoferowana cena netto za 1 tonę kruszywa wynosi  ……. zł słownie 

……………..; podatek VAT ……% 

4. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wynosi …………………… zł brutto   
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§ 5 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Podstawą do wystawienia faktur, stanowić będą protokoły dostaw podpisane przez Sołtysa 

miejscowości do której realizowana była dostawa. 

2. Wykonawca wraz z fakturą częściową przedstawi zestawienie ilości zrealizowanych 

dostaw oraz stosowne atesty certyfikaty lub świadectwa jakości . 

3. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………………………………… potwierdzony 

na fakturze, w terminie do ……………… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Za dzień otrzymania faktury przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru 

do Urzędu Gminy w Przesmykach – kancelaria.  

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem jakości, ilości lub 

przedmiotowości, Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej 

części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie 

odpowiadającej: 

1) Za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 20 000,00 

zł. 

3) W przypadku nie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego 5 000,00 zł 

4) W przypadku dostarczenia kruszywa nie spełniającego wymagań określonych przez 

Zamawiającego, wystąpienia odstępstw jakościowych lub ilościowych, Zamawiający 

złoży Wykonawcy pisemną reklamację, przez co Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzupełnienia ilościowego dostawy lub wymiany towaru na zgodny z zamówionym, w 

terminie do 10 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.  

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa powyżej, 

Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia 

Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu niniejszej 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania 

płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 7 dni licząc od dnia 

jej otrzymania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, niewymienione powyżej. 
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§ 7 

Zmiany umowy, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.  

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Zwiększenia ilości zamawianego kruszywa ponad szacunkową ilość 2  500 ton 

2) Wystąpienia długotrwałych opadów deszczu uniemożliwiających dostawy na 

drogi gruntowe. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych 

powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez 

Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:  

1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności  

leżących po stronie Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu; 

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z niniejszą 

umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił 

sposobu realizacji niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.  

 

 

§ 8  

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 …………………………………………………………………..……………………. 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

 ………………………………………………………………………….……………….  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

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

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

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

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


