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      - Projekt-    Załącznik nr 5 

 

UMOWA NR ................ 

 

 

 

W dniu ...................................... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Zbigniewa Janika 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Ilony Piwowarskiej 

a 

 Firmą ............................................................................. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

.......................................................................................... 

została zawarta umowa następującej treści:. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ......................................  

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego do gminy 

Gnojno w następujących ilościach i asortymentach: 

1. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 31,5 mm – 900 ton 

2. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 63 mm   –  500  ton 

wraz z załadunkiem i wyrównaniem na drogi gminne położone na terenie gminy Gnojno. 

 

§ 2 

1. Zamawiający w miarę potrzeb będzie zawiadamiał telefonicznie Wykonawcę (z 6 

godzinnym wyprzedzeniem) o kolejności dróg do wykonania dostawy, rodzaj kruszywa  

i ilość przywożonego kruszywa oraz sposób jego wysypania i wyrównania na drodze. 

2. Rozliczanie za wykonane usługi następować będą w terminie miesięcznym. Po upływie 

każdego miesiąca Wykonawca w ciągu 7 dni wystawi fakturę, do której dołączy dowody WZ 
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wystawione przez kopalnię lub z własnego składowiska do którego powinny być dołączone 

wydruki z wagi, karty drogowe, raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysa 

miejscowości, w której wykonywana była usługa. 

3. Wykonawca na każde życzenie Zamawiającego dokona sprawdzenia ilości przywożonego 

kruszywa na koszt Wykonawcy 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilość kruszywa. W przypadku 

zmniejszenia ilości kruszywa Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń  

w stosunku do Zamawiającego. 

5. Dokonywanie dostaw kruszywa drogowego realizowane będzie sukcesywnie w zależności 

do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2007 r. 

 

§ 3 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. Kruszywo winno 

odpowiadać Polskim Normom w zakresie drogownictwa. W przypadku dowozu kruszywa nie 

spełniającego określonych norm Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo na 

drodze.  

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, terminowo, solidnie  

i sprawnie. 

§ 5 

Za podstawę rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą przyjmuje się wartość netto 

1 tony kruszywa (obejmującego cenę kruszywa, dowóz na wskazane miejsce wysypanie oraz 

wyrównanie), do której będzie doliczany podatek VAT. 

§ 6 

Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (obejmującego cenę kruszywa, 

dowóz na wskazane miejsce z wysypaniem oraz wyrównaniem) zgodnie z treścią oferty 

Wykonawcy wynosić będzie: 

netto...........................................zł 

 podatek VAT w wysokości ..........% co stanowi kwotę...........................................zł 

Łączna cena brutto wynosi................................zł(słownie..................................................... zł) 

Z tego ceny netto 1 tony kruszywa wynoszą: 

1. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 31,5 mm – ........................................................zł 
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2. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 63 mm   –  ........................................................zł 

 

§ 7 

Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy.......................... 

....................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania ich przez 

Zamawiającego. 

Za datę płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

§ 8 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy wraz załącznikami. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i ilościach: 

a) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

b)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 umowy. 

§ 10 

 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony 

poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

..............................................                                            ............................................................. 

          WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: 


