UMOWA
zawarta w dniu …................................ w Mniszkowie pomiędzy Gminą Mniszków, ul. Powstańców Wlkp.
10, 26-341 Mniszków, NIP 768-17-19-189, reprezentowaną przez …..................., zwaną dalej
„Zamawiającym”, a firmą ….......................................... reprezentowaną przez …........................................
zwaną dalej „Wykonawcą",
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku zaproszenia do złożenia oferty, na
podst. art. 4 pkt 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz 2164 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji
0-31,5 mm w ilości 2 000 ton.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kruszywa drogowego określonego w
pkt. 1 zgodnie z opisem zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty znak RB.271.1.2017 z dnia
10.07.2017, będącej integralną częścią niniejszej umowy i złożoną ofertą.

3. Kruszywo będzie dostarczane na koszt własny przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę na
drogi gminne wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Mniszków.

4. Dostawa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek
kruszywa drogowego wraz z rozprowadzeniem po drodze w taki sposób, aby zapewnić jej
prawidłową przejezdność.

5. Kruszywo powinno posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich
norm dla tego rodzaju kruszywa i posiadać wymagane atesty. Nie dopuszcza się możliwości dostawy
kruszywa innego niż dolomit. Dostarczone kruszywo musi posiadać deklarację właściwości
użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.

6. Wykonawca będzie dostarczał kruszywo transportem własnym. Odbiór dostawy odbywać się będzie
po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30.

7. Zamawiający określi harmonogram dostawy i sposób rozładunku dostarczonej partii kruszywa
określając:

a) ilość kruszywa
b) miejsce dostawy i rozładunek
c) sposób rozładunku
Harmonogram dostawy Zamawiający przekaże Wykonawcy z siedmiodniowym wyprzedzeniem
drogą mailową lub faksem.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż opisane w zaproszeniu do
złożenia oferty. W przypadku dostarczania kruszywa innego niż określone w umowie i zaproszeniu
do złożenia oferty Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji
prawnych i finansowych oraz obciążenie Wykonawcy kosztami usunięcia dostarczonego materiału.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia całości zamówienia o 30% bez podania
przyczyny, co nie skutkuje zmiana umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie uzupełniające czy odszkodowanie.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do 30% ilości zamówionego kruszywa w
zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.
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§2

1. Realizacja przedmiotu umowy następowała będzie do dnia 31.08.2017 r. Zamawiający przewiduje
dostawę kruszywa w trzech partiach.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację prac oraz za ewentualne straty
i szkody wyrządzone osobom prywatnym jak i w mieniu publicznym wynikłe w związku z
wykonywanymi dostawami przez podwykonawców.
§3

1. Cena dostawy 1 tony kruszywa drogowego określonego w § 1 wynosi …..... zł brutto (słownie:
….......................................).

2. Maksymalna wartość umowy ogółem brutto wynosi: ….................. zł brutto (słownie:
…......................................).

3. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór kruszywa potwierdzony przez osobę wskazaną przez
Zamawiającego.

5. Podstawę do zapłaty stanowi wystawiona przez dostawcę faktura VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi określonymi w §4, potwierdzającymi realizację dostaw przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.

6. Złożenie faktury bez dokumentów rozliczeniowych określonych w §4 skutkuje zwrotem faktury.
7. Strony ustalają jednomiesięczny okres rozliczeniowy za dostarczone kruszywo.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego kruszywa.
2. Każdorazowa partia materiału dostarczona przez Wykonawcę będzie sprawdzana przez
przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną. Potwierdzeniem realizacji
każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę wraz z
wydrukiem wagowym z kopalni.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi zamawianej części dostawy w
całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający.

4. W przypadku złej jakości kruszywa Zamawiający zleci wykonanie badania jakości kruszywa wraz z
wydaniem orzeczenia. Jeśli badanie kruszywa wykaże, że jego jakość nie spełnia przyjętych norm,
wówczas koszty pokrywa Wykonawca.

5. Jeżeli w wyniku kontroli o której mowa w pkt. 3 Zamawiający stwierdzi, iż dostarczane kruszywo
nie spełnia wymogów ilościowych deklarowanych w dokumencie wydania przez Wykonawcę w
ilości ujemnej powyżej 0,2 tony co do każdego transportu, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości określonej w § 5 ust. 1.

6. Jeżeli w wyniku kontroli o której mowa w pkt 1 Zamawiający stwierdzi, iż dostarczane kruszywo
nie spełnia wymogów ilościowych i jakościowych deklarowanych przez Wykonawcę to
Zamawiający może odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych oraz
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 5 ust. 1.
§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
str. 2

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 10% maksymalnej wartości brutto całego zamówienia.

b) w przypadku nie dostarczenia kruszywa w terminie i w sposób uzgodniony w § 1 pkt 6, 7 w
wysokości 1% maksymalnej wartości brutto całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

c) w przypadku nie dostarczenia kruszywa o wymaganej jakości i tonażu określonego w § 4 pkt 6
w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto całego zamówienia za każdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto całego zamówienia z
zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych.
§6

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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