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Załącznik nr 3 Projekt umowy 

UMOWA nr GKZ.272.2.7.2016 - PROJEKT 

 
zawarta w dniu ……………. 2016 r.  w Moskorzewie, pomiędzy  

Gminą Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, NIP: 609-00-00-655, REGON: 151398971 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Moskorzew Pana Andrzeja Walaska  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Urszuli Caban  

zwaną dalej "Zamawiającym"  

 

a:  

firmą …… z siedzibą ……………… NIP: …………….., REGON: ………………. 

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

zwaną w treści umowy ,,Wykonawcą”  

Stosownie do wyniku postępowania o wyłonieniu Wykonawcy przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

na „Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Moskorzew, odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny 574” strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dostawie mieszanki 

kruszywa mineralnego o następującym składzie: kruszywo dolomitowe frakcji 0-31,5 mm oraz kruszywo 
dolomitowe frakcji 0-63mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 

2. Dostawa mieszanki będzie realizowana z …………………..  
3. Przewidywana wielkość zamówienia to ok. 550 ton kruszywa dolomitowego frakcji  

0-31,5 mm i ok. 100 ton kruszywa dolomitowego frakcji 0-63 mm. Podane ilości kruszywa są wielkością 
szacunkową, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kruszywa w trakcie 
realizacji zamówienia. 

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z trybem zapytania ofertowego z dnia 22.09.2016 r. i Ofertą 
Wykonawcy z dnia …..2016 r.  

§2. 
Termin realizacji 

1. Usługa realizowana będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego – w terminie 7 dni  
od czasu złożenia zamówienia, na drogę wskazaną przez Zamawiającego. Całkowity termin 
zakończenia zakupu i dostawy mieszanki kruszywa dolomitowego – do 31.10.2016 r.  

2. Termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania dostawy, 
3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 
4) okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.  

 
§3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony umowy określają wartość przedmiotu umowy odpowiadająca ilości dostawy w kwocie brutto 

…………….. zł (słownie złotych: ………… …/100 groszy) zgodnie z przyjętą ofertą, w tym 23% podatek 
VAT  …………. zł (słownie złotych: …………….. …………./100 groszy). Wartość zamówienia stanowi podstawę  
do określania kar umownych i innych roszczeń stron umowy.  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone jako iloczyn ceny 
jednostkowej brutto za 1 tonę kruszywa łamanego frakcji 0—31,5 mm wynoszącej …………… zł (słownie 
złotych: ………………./100 groszy) w tym.23% VAT …….. zł.(słownie złotych: …………./100 groszy) oraz 1 
tonę kruszywa łamanego frakcji 0 – 63,0 mm wynoszącej ………… zł (słownie złotych: …………./100 groszy) 
w tym 23% VAT ………… zł.(słownie złotych: …………./100 groszy) czyli rzeczywistej ilości ton mieszanki 
kruszywa przyjętej przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie opisane w ust. 2 stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się 
należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy  
oraz należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie  
z niniejszą umową. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata m.in.  

z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się 
wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych  
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lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, energii, paliw, kosztów robocizny  
lub innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia. Zapłata wynagrodzenia  
za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej  
po sporządzeniu przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy protokołu odbioru końcowego. 

Podstawą do wystawienia protokołu odbioru końcowego będą oryginały dowodów WZ, które zawierać 
będą następujące dane: datę wydania kruszywa drogowego, rodzaj frakcji, tonaż pobranego kruszywa 
drogowego (wydruk z wagi elektronicznej), numer rejestracyjny samochodu, nazwisko Przewoźnika. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw poprzez wykonanie 
ważenia. W takim przypadku Dostawca ma obowiązek podstawić samochód do zważenia w wskazane 
miejsce przez Zamawiającego przed i po rozładunku na swój koszt. Dostawa kruszywa drogowego  
ma być potwierdzona na dowodach WZ przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na konto w Banku ….. nr …………….. 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.  
 

§4. 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy sporządzanie protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
 

§5. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy mieszanki kruszywa mineralnego dolomitowego dobrej jakości, 
pochodzącego ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobycie kopaliny  
oraz odpowiadającego normie PN-EN-13242.  

2. W przypadku dostarczenia mieszanki kruszywa w ilości lub jakości nie odpowiadającej opisanym 
wymaganiom, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany  
do dostarczenia nowej partii kruszywa, odpowiadającej opisanym wymaganiom, w terminie 48 godzin 
od chwili wezwania. Wezwanie nastąpi w formie pisemnej poprzez e-mail lub pisemnie za pomocą poczty. 

3. Na dostarczony przedmiot umowy obowiązuje okres gwarancji udzielony przez producenta.  
4. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 
5. Jeżeli Zamawiający zleci dodatkowe badania w trakcie kolejnych dostaw przedmiotu zamówienia, zaś 

wyniki tych badań wykażą, że mieszanka kruszywa jest niezgodna  
z opisanymi wymaganiami - koszty zleconych badań obciążą Wykonawcę, dostawa danej partii mieszanki 
zostanie uznana za niezrealizowaną.  

6. Wykonawca ponosi w pełni wszelką odpowiedzialność związaną z przedmiotem umowy  
do czasu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 
 

§ 6. 
Kary umowne 

Strony ustalają następujące kary umowne:  
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:  
a. w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto,  
b. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy  

w wysokości 0,1 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. 
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wartości zamówienia 

brutto za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  
1. W przypadku wystąpienia opóźnienia opisanego w § 6 ust.1 lit. b) i c) wartość faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę zostanie pomniejszona przez Zamawiającego o wysokość wyliczonych kar umownych, 
obliczonych w oparciu o zapis § 6 umowy.  

2. W przypadku zastosowania § 6 ust.1 lit. a) Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 7. 
Umowy z podwykonawcami 

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.  
2. Umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami muszą być dostarczone Zamawiającemu  

przed rozpoczęciem robót przez podwykonawców.  
3. W przypadku podzlecania robót dla podwykonawcy, Wykonawca w pełni odpowiada za ich jakość  

i terminowość wykonania oraz zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający  
ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej 
jakości wykonania robót lub nie dotrzymania terminu to może on zażądać od Wykonawcy zmiany 
Podwykonawcy.  

 
 
 

 
§8 
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Odbiory 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do ilości oraz jakości dostarczonego kruszywa 

Zamawiający odmówi odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 
nowej partii kruszywa, w terminie 48 godzin od wezwania. Wezwanie nastąpi w formie pisemnej poprzez 

e-mail lub pisemnie za pomocą poczty. 
2. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.  

3. Osobą upoważnioną do odbioru dostarczanych partii kruszywa ze strony Zamawiającego  
jest Pan Grzegorz Klimek – Inspektor ds. dróg lokalnych i gospodarki komunalnej. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia  
od umowy w następujących sytuacjach :  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy :  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca opóźnia się z dostawą kruszywa dłużej niż 1 dzień,  
5) Wykonawca nie respektuje zaleceń Zamawiającego,  
6) Wykonawca dostarcza kruszywo nie spełniające wymogom opisanym w niniejszej umowie  
oraz ilości nie odpowiadającej zadeklarowanej, 
7) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy lub wstrzymał 
jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, 
8) w przypadku uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z umową lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 
9) niewywiązania się z wykonania choćby jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia przyczyny odstąpienia.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  
3. W przypadkach określonych w pkt 1-9 odstąpienie następuje ze skutkiem natychmiastowym  

z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

tego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  
oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy.  

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.  

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

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego  
i 1 egz. dla Wykonawcy.  

                 

               WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


