
 

 

Umowa Nr …../2016 

 

 

Zawarta w dniu …………….. 2016 roku w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariana Kuś zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………… – właściciela 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

2. Przedmiotem umowy jest zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego 

na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej 

produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy 

Przyłęk. 

3. Zamówienie będzie realizowane każdorazowo na zlecenie Zamawiającego 

określające termin, ilość i miejsce nawiezienia kruszywa. Powyższe 

zlecenia będą realizowane w terminie ……….. dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży i transportu 1 tony kruszywa dla budownictwa 

drogowego na bazie żużla stalowniczego frakcji 0 – 16 mm siwego z bieżącej 

produkcji netto ……. zł + podatek VAT ……… zł, razem wartość brutto 

………… zł,  słownie:………………………………………………………… zł. 

2. Wartość całego zamówienia netto wynosi ………………………… zł, 

słownie: ………………………………. zł 

3. Wartość całego zamówienia brutto wynosi…………………………zł, 

słownie: ………………………………. zł 

4. Ceny określone w pkt. 1. pozostają bez zmian na czas trwania umowy tj. do 

dnia 31.08.2016r. 

 

§ 3 

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do 

31.08.2016r. 



§ 4 

Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego po wykonaniu 

zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

Dopuszcza się możliwość  fakturowania etapowego. Za etap uważa się dostawę 
co najmniej 1500 ton kruszywa. 

 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

Przekazanie wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów informacji 

potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- odpowiedzialność za jakość oraz należytą staranność wykonania 

oferowanych usług 

- zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu umowy 

- załatwienie reklamacji w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego 

- wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o 

którym mowa w § 2 umowy; 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 

zamawiającego z powodu nie należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego Podwykonawców. 

3. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o 

których mowa w § 2 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 7 ust 1 pkt.2 

 



§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych 

przypadków: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób 

niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. 

4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające 

wykonanie zamówienia. 

2. W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w ciągu 45 dni od upływu terminu jej Wykonania , 

bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy lub przerwanie wykonania usługi, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

przerwanych usług, 

3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji usług w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług 

przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 

terminie określonym w § 4 niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

§ 7 



Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

§ 7 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, 

określony terytorialnie dla Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

………………………….    ….……………………….. 


