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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR ………… 

 

Zawarta w dniu ......................... 2018 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, posiadającą NIP 5110271300, REGON 130378261, 

zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz, 

a 

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

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 

    

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Regulaminu udzielania 

zamówieo publicznych, których wartośd nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 

euro. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zapytaniem ofertowym dostawę 

pospółki żwirowej na potrzeby bieżącego remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy 

Lutocin w ilości ………………….. ton. 

2. Rzeczywista wielkośd zleconych dostaw będzie wynikad z potrzeb i możliwości finansowych 

Zamawiającego. 

3. Dostawa pospółki żwirowej obejmuje pozyskanie materiału przez Wykonawcę, załadunek, transport i 

rozładunek (bez plantowania). Wyładunek następował będzie na drogach wskazanych przez 

Zamawiającego, w ilościach niezbędnych do miejscowego uzupełnienia nawierzchni umożliwiających 

sprawną pracę równiarki. 

4. Transport powinien odbywad się samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) w sposób 

kontrolowany (zawartośd skrzyni ładunkowej powinna byd równomiernie rozciągnięta wzdłuż odcinka 

drogi wskazanego przez Zamawiającego). 

5. Przedmiot dostawy należy dostarczad sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączad do faktur częściowych potwierdzenia wagowe dostarczonego 

materiału. 

7. Wykonawca wykona dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeostwem, dobrą jakością i 

właściwą organizacją. 

8. Do wydawania poleceo Wykonawcy i zatwierdzania ewidencji pracy Zamawiający upoważnia 

następujące osoby: 

8.1. Ryszard Gałka - Wójt Gminy, 

8.2. Stanisław Błaszkiewicz - inspektor do spraw drogownictwa, 

8.3. Sołtysi poszczególnych sołectw (tylko do zatwierdzania ewidencji pracy). 
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§ 2. 

1. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. 

2. Ilośd poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez 

przedstawiciela Zamawiającego na 2 dni przed ich realizacją. Rozładunek i odbiór materiałów będzie 

odbywad się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca wykona zamówienie w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 

dwóch dni roboczych od otrzymania telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Strony ustalają następującą cenę jednostkową za dostarczenie 1 tony pospółki żwirowej (transport, 

załadunek, wyładunek) -   …………………. zł/t brutto. 

2. Strony ustalają wysokośd wynagrodzenia za całośd przedmiotu umowy na kwotę ………….. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………..)  ustalone jako iloczyn cen jednostkowych netto, ilości 

dostarczonego materiału oraz obowiązującej stawki podatku VAT. 

3. Cena jednostkowa nie będzie podlegała waloryzacji przez czas trwania umowy. 

4. Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania 

zamówienia, w tym koszty pozyskania żwiru, koszty oznakowania i utrzymania pojazdów, koszty 

kierowców, koszty ubezpieczenia. 

§ 4. 

1. Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy odcinki dróg do wykonania dostaw żwiru. 

2. Wykonawca ma rozpocząd zlecone dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 

w ciągu 2 dni od wydanego zlecenia przez Zamawiającego. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokument stwierdzający pochodzenie 

dostarczanego żwiru. 

4. W przypadku stwierdzenia, że jakośd dostarczanego kruszywa nie spełnia warunków określonych w 

niniejszej umowie oraz w zapytaniu ofertowym bądź w przypadku zwłoki w realizacji dostaw 

przekraczającej 5 dni od wydania zlecenia, Zamawiający będzie wymagał ponownego dostarczenia 

materiałów lub może odstąpid od umowy.  

§ 5. 

1. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie wykonanych 

dostaw materiału.  

2. Do faktury należy dołączyd wykaz wykonanych dostaw potwierdzonych przez sołtysa z podaniem ilości 

dostarczonego żwiru oraz potwierdzenie wagowe dostarczonego materiału. Zamawiający oczekuje 

oddzielnych faktur na dostawy do poszczególnych sołectw z uwagi na regulowanie należności z 

funduszu sołeckiego.  

3. Płatnośd za fakturę VAT będzie dokonana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni 

od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

4. Za przekroczenie terminu płatności faktury określonych w ust.3 Wykonawca może naliczad odsetki 

ustawowe. 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmioty umowy strony ustalają kary umowne 

w następujących przypadkach i wysokościach: 
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2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji umowy 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 3 ust. 2 umowy.   

2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania dostawy 

w wysokości 100 zł za każdy dzieo zwłoki – w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji 

zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego czas 5 dni od wyznaczonej 

przez Zamawiającego w zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy, daty wykonania części 

zamówienia, tj. wyznaczonej daty dostarczenia danej partii materiału. 

2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie 

dostawy zostało spowodowane działaniem sił wyższych. Za siłę wyższą uważa się w szczególności 

pożar, działania sił przyrody (śnieżyce, huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

§ 7. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może odstąpid od umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę lub nie spełnienia warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym, w terminie 30 

dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie. 

5. Ponadto wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez każdą 

ze stron.  

§ 8. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego, w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygad będą 

polubownie.  

3. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy wg 

siedziby Zamawiającego. 
  

§ 9. 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden 

dla Wykonawcy. 
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