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WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr  …………….. 

W dniu …... .......... roku w Czernicy: 

GMINA CZERNICA  
z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez 

Włodzimierza Chlebosza – Wójta Gminy.  

i 

……………………………………..  z siedzibą w …………………………….., NIP …………………. 

reprezentowanym przez …………………………………….. , zwany dalej Wykonawcą, 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ……………….  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zadanie pn. Sukcesywna dostawa kruszywa, w tym:  

a) mieszanka granitowa o granulacji  0-63,0 mm i granulacji 0-31,5 mm - w ilości do 5 400 ton  

b) kruszywo granitowe o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 2000 ton 

zwanych dalej „mieszanką”. 

2. Wielkość zamówienia, o której mowa w ust. 1, jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że wielkość 

przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie 

przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń dla Wykonawcy. 

§ 2 

1. Asortyment dostarczanej mieszanki jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z ofertą 

przetargową Wykonawcy. 

2. Dostawa mieszanki realizowana będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do wyczerpania zakupionego 

kruszywa.  

3. Dostawy mieszanki będą realizowane w terminach, ilościach oraz w miejsca wskazane na terenie Gminy Czernica, 

w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Czernica . 

4. Mieszanka winna być dostarczana transportem drogowym Wykonawcy do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego na drogi w 13 miejscowościach Gminy Czernica.  

5. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 5 ton w terminie do ........ dni roboczych od zgłoszenia 

przez Zamawiającego zapotrzebowania, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego.  

6. Zamawiający zgłaszał będzie zapotrzebowanie na dostawy faksem (na numer: ……………..) lub drogą elektroniczną 

(e-mail: …………………..). 

7. Dostawy mieszanki realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Mieszanka dostarczona musi być z certyfikatem jakości, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczana. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Bieżące dostawy mieszanki powinny być każdorazowo potwierdzane, co do ilości i terminu dostaw, przez Sołtysa 

wsi, lub upoważnionego mieszkańca, do którego mieszanka zostanie dostarczona.  

2. Jakość dostarczanej mieszanki potwierdzana będzie atestem wystawionym przez kopalnię. 

3. W przypadku dostarczenia dwóch kolejnych dostaw mieszanki o parametrach niezgodnych z zamówionymi, 

Zamawiający odstąpi od umowy i zrezygnuje z dalszych dostaw mieszanki za pisemnym powiadomieniem złożonym 

Wykonawcy w ciągu 3 dni od dostawy z zachowaniem kary umownej określonej w § 5 ust 1 lit. a. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego ważenia dostarczanej mieszanki celem stwierdzenia zgodności 

jej wagi z wystawionym przez Wykonawcę dowodem Wz. Koszty dojazdu na wagę celem stwierdzenia wagi 

mieszanki oraz koszty ważenia pokrywa Wykonawca i nie mogą być wliczone do ceny dostawy.  
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5. W przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki z dowodem Wz, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 5 ust 1 lit c.  

6. Wykonawca wystawi fakturę za dostawę (partię) zgodnie ze stwierdzonym protokolarnie stanem ilościowym 

dostarczanej mieszanki.  

§ 4 

1. Za dostarczoną mieszankę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikająca z rzeczywistej ilości dostawy w 

oparciu o cenę brutto: 

a) za 1 tonę mieszanki granitowej (0-63,0 mm i 0-31,5 mm) – …….. zł 

b) za 1 tonę kruszywa granitowego (31,5 - 63,0 mm) – …… zł 

 zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. r. 

2. Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:  

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

3. Wykonawca zapewnia niezmienność cen, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, przez cały okres trwania 

umowy.  

4. Należności za bieżące i wykonane dostawy (partie) Zamawiający ureguluje przelewem bankowym na wskazane 

konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i zestawienia zawierającego ilości dostarczonej 

mieszanki granitowej, miejsce dostawy oraz potwierdzenie dostawy przez sołtysa wsi lub osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego.  

5. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

jakie Wykonawca musi ponieść w związku z dostarczeniem mieszanki w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

(m.in. koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu z miejsca zakupu lub składowania do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego, itp). 

6. W razie nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy, kwoty określonej w ust. 2 ani 

ilości, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonywanie dostaw ani jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 000 zł brutto - za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

b) w wysokości 200 zł brutto - za przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku dostarczenia mniejszej ilości mieszanki, Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy dodatkową karę umowną w wysokości 1000 zł brutto; 

c) w przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki granitowej z dowodem 

Wz, w wysokości dziesięciokrotnej wartości stwierdzonej różnicy, przy uwzględnieniu cen 

jednostkowych brutto, o których mowa odpowiednio w § 4 ust 1 lit a, b.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych 

szkód. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

§ 6  

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  

czego  nie można  było  przewidzieć w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający może  odstąpić  od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu  

poprzednim Wykonawca może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  części umowy.  

§ 7  
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Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1. Robert Makieła – reprezentujący Zamawiającego, tel. 71 318 39 46, e-mail: r.makiela@czernica.pl 

2. …………………………………………..…… – reprezentujący Wykonawcę, tel. ………………… e-mail:…………. 

§ 7  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 

przez obie strony. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej strony. 

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.   

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 

 

 
 

 


