
Umowa nr  …… ( projekt) 

 

zawarta w dniu …… 2018 w Solcu nad Wisłą, pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą z siedzibą ul. 

Rynek 1, 27-350 Solec nad Wisłą, NIP 509 006 66 13 reprezentowaną przez: 

Marka Szymczyka  - Wójta Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

………………………prowadzącym działalność pod nazwą firmy ……………… z siedzibą………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w roku 2018. 

Szczegółowy zakres obejmuje: 

1) Dostawę kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 600 ton o frakcji 0-31,5  mm do 

utwardzenia i remontu dróg gminnych na terenie gminy Solec nad Wisłą z rozładunkiem 

w miejscu składowania lub bezpośrednio na wskazane drogi gminne w ilości szacunkowej 

600 ton, zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami. 

2) Usługę koparko–ładowarką w zakresie wstępnego wyrównanie nawierzchni drogi, 

rozgarnięcia kruszywa, przemieszczenia kruszywa w obrębie drogi w ilości szacunkowej 

25  godzin   

2. Kruszywo powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa, zaświadczenia, 

potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych, które należy dostarczyć Zamawiającemu.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Załadunku, ważenia i transportu kruszywa na wskazane przez zamawiającego drogi gminne 

w określonych ilościach. 

2. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

Zamawiającemu oryginalnych dokumentów: dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia w/w 

dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru materiału. 

3. Dokumenty (WZ) powinny zawierać co najmniej n/w informacje: 

a) nazwę materiału, 

b) datę odbioru materiału potwierdzoną przez Zamawiającego,  

c) ilość ton dostarczonego materiału,  

d) nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono materiał, 

e) nazwisko i imię kierowcy pojazdu,  

f) miejsce składowania lub nazwę drogi, na które dostarczone jest kruszywo. 

4. Ustalenia z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego – co do ilości i terminu dostawy. 

5. Wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym usługi koparko-ładowarką w zakresie 

rozgarniania dowiezionego kruszyw lub jego przemieszczania w obrębie drogi. 

 

 

 

 



§ 3 

Wykonanie umowy 

1. Dostawa kruszywa będzie odbywała się w porze dziennej w godzinach pracy 

Zamawiającego ( 7.00 – 15.00).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego ważenia ilości dostarczanego 

kruszywa/mieszanki w celu sprawdzenia zgodności z dokumentami przewozowymi 

Wykonawcy. W takim przypadku ze względu na dojazd do miejsca ważenia odległość 

transportowa może ulec wydłużeniu. Nie ma to jednak wpływu na cenę określoną w § 5 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego laboratoryjnego badania jakościowego 

próbki dostarczanego kruszywa w celu potwierdzenia zgodność z normami. Pobranie próbki 

do badań laboratoryjnych ma charakter komisyjny przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy.  

4. W terminie 14 dni Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania się 

przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w § 2 niniejszej umowy, po uprzednim 

wezwaniu do właściwego ich wykonywania w określonym terminie. 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1.  Termin realizacji zadania ustala się: od podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2018 r. 

2. Dostawy kruszyw/mieszanki będą realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb 

określonych przez Zamawiającego co do ilości i terminu dostawy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wartość przedmiotu umowy została określona na kwotę:  …………..zł netto oraz podatek VAT 

w wysokości ………..zł, co łącznie daje kwotę ……………. zł brutto. 

2. Cena jednostkowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

1) dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm: 

Cena netto……………………zł / 1 tona  

2)  wykonanie usług koparko-ładowarką : 

Cena netto……………………..zł / 1 gdzina  

4. Ceny jednostkowe za 1 tonę kruszywa i 1 godzinę pracy sprzętu nie będzie podlegała zmianie w 

trakcie trwania umowy.  

5. Wysokość ostatecznego wynagrodzenia będzie wynikała  z iloczynu stawek za 1 tonę kruszywa 

lub 1 godzinę usługi sprzętu określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) oraz faktycznie dostarczonego 

kruszywa ilości ton lub oraz ilości przepracowanych godzin sprzętem powiększonych o należny 

podatek VAT.   

6. Rozliczenie za dokonane dostawy będzie odbywało za ilości obejmujące  partię* dostarczonego 

materiału wg realizowanych dostaw, na podstawie faktury  VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

płatnej w terminie do  14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z 

załączonymi dokumentami 

1) dokument WZ, 

2)   certyfikat (świadectwo) jakości kruszywa łamanego. 

7. Faktura będzie wystawiana z uwzględnieniem danych: Gmina Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-

320 Solec nad Wisłą, NIP 509 00 66 613. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanego kruszywa lub usługi 

sprzętem w trakcie realizacji niemniejszej umowy. Rzeczywista ilość kruszyw i usług będzie 

wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.  



 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku: 

a) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w przypadku bezusterkowego wykonania w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w umowie, 

c) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu do ich 

usunięcia określonego przez zamawiającego, 

3. W przypadku zawyżonej wagi kruszyw/mieszanki na dokumencie Wz, stwierdzonej 

podczas kontroli w stosunku do rzeczywistej wagi kruszywa (waga  rzeczywista 

samochodu wraz z kruszywem będzie niższa niż zadeklarowana przez Wykonawcę na 

dokumencie wz), Wykonawca odda brakującą różnicę pomnożoną przez wielokrotność 

samochodów dostarczonych Zamawiającemu, liczonych od dnia rozpoczęcia dostaw 

kruszyw (od pierwszej dostawy). W przypadku nie zwrócenia Zamawiającemu ilości 

kruszyw, o której mowa powyżej, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie 

natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

4. W przypadku niezgodności kruszyw z normami jakościowymi stwierdzonymi podczas 

badania laboratoryjnego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabrania i 

wywiezienia kruszyw na własny koszt.  

 

§ 7 

Zmiana postanowień umowy 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na 

warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności 

wymagają formy pisemnej. 

2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i 

udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub 

inny, o którym strona została pisemnie powiadomiona. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy 

pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie 

rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu 

Sądowi. 

5. Integralność niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
*przez partię dostarczonego materiału rozumie się ilość ustalona przez strony umowy 

           

………………………………                                            ………………………………… 

       /Zamawiający/        / Wykonawca/ 


