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               Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
WZÓR 

UMOWA Nr .................... 
zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 
 
 
 
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną 
przez: Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
................................ 
................................ 
 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 
 
REGON: ....................... 
 
NIP: .............................. 
 
KRS: ............................. 
 

  
§1. 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer RO.Z 
271.7.2015. 
2. Przedmiot umowy dotyczy: dostawy we wskazane przez Zamawiającego miejsca materiałów takich 
jak: kamień łamany o granulacji 0 – 31,5 mm w ilości do 750  ton i betonowy gruz kruszony  
o granulacji 30 – 63 mm w ilości do 1 400 ton. 
3. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany na remont dróg i winien spełniać wymagania  
normy: 
1)PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2)PN-EN-13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
3)PN-EN-13043 : 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, stosowanych  
w drogownictwie i innych obiektach budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia oprócz w/w norm powinien posiadać parametry fizykochemiczne  nie gorsze 
niż kamień łamany dolomitowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie w całości przedmiotu zamówienia na poziomie do 
15%. 
 

§2. 
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia Wykonawcy ........................................................., tel.: ......................., fax.: ................. 
z ramienia Zamawiającego: Leszek Zarach tel. (58) 6825 069 fax. (058) 6825 225, e-mail: 
drogi@przywidz.pl 
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§3. 
Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 
roku lub wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 
§4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
- dostarczenia wraz z rozładunkiem przedmiotu zamówienia w miejsca i w ilościach wskazanych przez 
Zamawiającego 
- dostarczenia dostawy w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia na nr faksu/ poczty 
elektronicznej ...................................................., 
- przyjęcia zwrotu i wymiany materiałów, które nie będą spełniały wymagań określonych  
w przedmiocie zamówienia. 
2. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 2 dni. 
3. W imieniu Zamawiającego odbioru zamówionej partii i kamienia łamanego będzie  dokonywał 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Dokumentem odbiorczym będzie – druk WZ oraz kwit 
wagowy.  

 
§5. 

1. Zamawiający ma prawo do zlecenia ważenia wytypowanej partii przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli wyniki wskażą mniejszy tonaż niż zamawiany Wykonawca pokryje koszty ważenia oraz 
zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdą brakującą tonę. 

 
§6. 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto:  
1t kamienia łamanego brutto.....................................................zł  
słownie …………………………………………………………………..……………………………………. 
1t betonowego gruzu kruszonego brutto.....................................................zł  
słownie …………………………………………………………………………………………………………. 
2. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 Zamawiający zabezpiecza realizację zamówienia do kwoty  
......................................... . 
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi  
w cyklu miesięcznym. Faktury częściowe zostaną wystawione na podstawie podpisanych przez 
Zamawiającego dokumentów WZ, a zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane  
w fakturze w terminie …… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.  
4. W przypadku zgłoszonych okresowych trudności płatniczych Zamawiającego Wykonawca nie 
będzie naliczać odsetek za zwłokę przez okres 2 miesięcy i nie służą mu roszczenia odszkodowawcze 
za ten okres. 
5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury 
korygującej. 

 
§7. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§8. 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 
 

§9. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  
2) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, w szczególności dostarczony materiał 
nie odpowiada przytoczonym w § 1 ust. 3 umowy normom, pomimo dwukrotnego pisemnego 
wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie Wykonawca nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 
wykonywania czynności zgodnie  z umową – w terminie 3 dni od upływu terminu wskazanego w 
wezwaniu Zamawiającego. 
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2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia. 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia. 

 
§10. 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
a) zapłata dla Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy określonej w § 6. ust. 2, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
b) zapłata dla Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 6. ust. 2  
w przypadku nieuzasadnionej zwłoki, dłuższej niż 3 dni od złożenia zamówienia oraz w przypadku 
reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy określonym w § 1. ust. 2, za każdy dzień 
zwłoki. 
2. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych 
kar umownych w sytuacji, gdy nie pokrywają one wartości szkody i utraconych korzyści. 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowań i kar umownych. 

 
§11. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§12. 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§13. 

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§14. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
    WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

  


