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UMOWA (WZÓR)
W dniu ………. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
NIP: 576-15-50-857
zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego - Artura Tomalę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Katarzyny Sówki
a:
……………………………………
……………………………………
NIP: ………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą" i reprezentowanym/ą przez:
……………………………….
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 o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne w ilości do 1000 ton na rok
2016, w tym:
- 400 ton tłucznia z transportem,
- 600 ton tłucznia z transportem, wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe z dnia …………….r. oraz oferta
Wykonawcy z dnia …………..r., stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
§2
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Wykonawcy za realizację dostaw przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie
w kwocie:
a) cena brutto- 1 tona z transportem …….. zł brutto x 400 ton = …………….. zł;
b) cena brutto- 1 tona z transportem, wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym
………… zł x 600 ton = ……………. zł;
c) cena całkowita za przedmiotowe zamówienie jako suma kosztów pozycja a) + pozycja b) –
……………….. zł brutto.
2. Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
3. Wystawienie faktury 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. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą płatności.
5. Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia, określonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, podpisany przez obie strony, wraz z dokumentem wagowym
dostarczonego tłucznia bazaltowego.
§3
1.Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw terminowo z należytą starannością.
2.Dostawa tłucznia będzie odbywała się w roku 2016, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego
co do terminu i ilości.
Dyspozycja zostanie wydana Wykonawcy pisemnie, przekazana e-mailem lub faksem a
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiotowe zlecenie w terminie do pięciu dni
roboczych od dnia nadania zlecenia.
3.Zamawiający
zastrzega
iż
ilość
ton,
tj.
1000,
jest
ilością
maksymalną.
Minimalny zakres zamówienia przez Zamawiającego wyniesie 80% maksymalnej ilości
przedmiotu zamówienia tj. 400 ton tłucznia z transportem i 400 ton tłucznia z transportem,
wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
§4
Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§6
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania
obowiązków przez pracowników Wykonawcy.
§7
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

karę umowną w w wysokości 5 % wartości zamówienia
brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, płatne w terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia przez Zamawiającego wezwania.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę narzuconego wymogami umowy terminu
realizacji zamówienia określonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki płatną w
terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia przez Zamawiającego wezwania.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną,
potwierdzoną przez Zamawiającego, część umowy.
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§8
Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają, w
szczególności, przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
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 braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Zapytanie ofertowe.

ZAMAWIAJĄCY:

