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UMOWA (wzór)
„Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne”
zawarta w dniu ………………. roku w Gorzowie Śląskim
pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
NIP 576-15-50-857
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Artura Tomalę
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Katarzyny Sówki
zwanym dalej "Zamawiającym"
a:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
NIP ……………………………………
reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą"
wspólnie zwane w dalszej treści umowy także Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu ……………………
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne”.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe z dnia ……………… oraz
oferta Wykonawcy z dnia …………………., stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm
w ilości 400 ton.
2. Przez dostawę 400 ton należy rozumieć: zakup, załadunek transport oraz rozładunek na
wyznaczone miejsce przez Zamawiającego.
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3. Dostarczone kruszywo, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, musi spełniać
wymagania przedstawione w PN-EN-13242 oraz być dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie.
4. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w terminie realizacji zamówienia o którym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, po uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca oraz terminu
dostawy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
Dostawa może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
5. Podstawą odbioru każdej dostarczonej partii kruszywa będzie dostarczony przez
Wykonawcę dokument WZ wystawiony przez producenta (kopalnię) kruszywa wraz z
dokumentem wagowym, Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz dokument o
dopuszczeniu kruszywa do stosowania w budownictwie, a także wymagane atesty i
certyfikaty, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia każdej partii dostarczanego materiału
pod względem ilościowym (wagowym) i jakościowym.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na przedmiot wolny od wad na własny
koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczone od poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach.
8. Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia - do 14.06.2019r.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.
1) Cena ryczałtowa za 1 tonę tłucznia bazaltowego – …………………… zł brutto.
2) Łączna cena za 400 ton tłucznia bazaltowego - ……………………….. zł brutto.
2. Rozliczenie będzie następować fakturą częściową, za faktyczną ilość dostarczonego
kruszywa według stawki za 1 tonę.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30-tu dni, po przedłożeniu Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę za wykonane zamówienie Wykonawca wystawia na:
Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
NIP – 576-15-50-857
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§4
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 pkt 2) umowy.
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy
i braku jego wymiany na przedmiot wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze
liczone od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach
– w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 pkt 2) umowy, za
każdy dzień zwłoki.
§5
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§6
1. Przedstawicielami Stron są:
a) Po stronie Zamawiającego:
……………………………………
b) Po stronie Wykonawcy:
…………………………………….
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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