
                                                          Załącznik nr 4 (wzór) 

Umowa nr  ........ /2018 

 

zawarta w dniu ……………….2018 roku  w Grójcu pomiędzy: 

Gminą Grójec z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP 797-20-11-265 

reprezentowaną przez: Burmistrza – Jacka Stolarskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ……………………………………………………………………………….. reprezentowaną  

przez ……………………….,  zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego numer WI.271.27.2018.JMA pn: „Dostawa kruszywa betonowego z 

recyklingu do celów drogowych” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

Dostawa kruszywa betonowego pochodzącego  z recyklingu (beton kruszony, wstępnie 

przesiany) o uziarnieniu 20-63 mm do bieżących remontów dróg gminnych na terenie  Gminy 

Grójec.  
1. Kruszywo betonowe przeznaczone jest do celów drogowych i nie może zawierać elementów 

szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) , niebezpiecznych dla użytkowników dróg 

(metal, szkło, drut, itp.), oraz bardzo drobnych frakcji poniżej 4 mm. 

2. Cena kruszywa za tonę, podana w ofercie przez Wykonawcę będzie stała i niezmienna przez cały 

okres trwania umowy. 

Dostawa kruszywa realizowana będzie dziennymi partiami określonymi według kryterium 

przetargowego,  na wskazane przez Zamawiającego miejsce Wykonawca musi dostarczać kruszywo 

w dni robocze. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości podanej 

w zamówieniu. 

3. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do remontu dróg gminnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy zgodnie ze złożoną ofertą oraz  z 

ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowie. Przez 

dostawę kruszywa należy rozumieć załadunek, transport i rozładunek kruszywa  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy zamówioną część przedmiotu umowy w ramach zamówienia  

poczynając od dnia zawarcia umowy w terminie  do 27 kwietnia 2018 r.   

2. Pierwsza dostawa odbędzie się w dniu podpisania umowy tj….. 

3. Dzienną ilość dostaw określa się zgodnie z kryterium przetargowym tj. … ton. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia samochodów  

z dostarczonym kruszywem. Ilość ton jednorazowo dostarczonego przez jeden pojazd 

kruszywa nie może przekroczyć jego dopuszczalnej ładowności, określonej w dowodzie 

rejestracyjnym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowód rejestracyjny pojazdu celem 

sprawdzenia dopuszczalnej ładowności pojazdu.  

5. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez strony poprzez podpisanie 

dokumentu WZ przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem kruszywa betonowego WZ-kę, 

która  będzie stanowiła podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 



7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub ilościowych 

dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę  
o przedmiotowych wadach.  

8. Termin usunięcia określonych przez Zamawiającego wad jakościowych lub ilościowych  nie 

może przekraczać 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

9. Zwrot niezgodnego z umową przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i nie 

będzie przekraczał 2 dni. 

10. Dostarczenie nowego, wolnego od wad  przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zbadania dostarczonego materiału przez akredytowane 

Laboratorium drogowe. 

 

§ 3 

1. Termin trwania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

2. Miejsce realizacja przedmiotu umowy: Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny 

koszt i ryzyko na teren wskazany przez Zamawiającego. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w 

dniach roboczych w godzinach od 7.00 do 15.00. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie  w wysokości: netto: …………………. zł (słownie: ) w tym podatek VAT: 

………………… zł (słownie:  ) brutto: ………………. zł (słownie:     ). 

       

cena netto za 1 tonę :    ......................................................................... zł, 

      podatek VAT:              ......................................................................... zł,   

       cena brutto za 1 tonę : ........................................................................ zł,  

 

2. Ceny zawierają wszelkie koszty i podatki określone w obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 

prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma 

prawo do: zmniejszenia bądź zwiększania zakresu realizacji przedmiotu zamówienia 

powodującej zmianę wartości zawartej umowy w zależności posiadanych środków 

finansowych. Zmiany ilości materiału przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez 

Wykonawcę w ofercie. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczoną partię kruszywa w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Do faktury należy dołączyć WZ-kę 
podpisaną przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzającą odbiór 

kruszywa. 

2. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki  w dostawie przedmiotu umowy w wysokości: 

•     0,2 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, w ramach zamówienia podstawowego. 



•     0,2 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, w ramach zamówienia opcjonalnego. 

b) zwłoki w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych przedmiocie umowy  

w wysokości: 

• 0,2 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia określonego w § 4 ust 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, w ramach zamówienia podstawowego. 

• 0,2 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia określonego w § 4 ust 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, w ramach zamówienia opcjonalnego. 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia przez 

niego kar za nieterminową dostawę przedmiotu umowy liczonych od dnia odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej 

umowy. 

4. Jeżeli szkoda rzeczywista przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem nie 

wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby trzecie. 

 

§ 7 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku: 

a) nieterminowych dostaw,  

b) niezgodności cen na fakturze z cenami określonymi umową,  
c) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz z warunkami niniejszej umowy. 

Odstąpienie w tych przypadkach od umowy następuje z dniem powiadomienia  Wykonawcy. 

2. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 

tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach innych niż określone w ust.1 niniejszego 

paragrafu. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian zawartej umowy:  

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

może być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wynikać z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.  

b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na dostawy objęte 

umową. 
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzane na podstawie aneksu od umowy. 

 

§ 10 

W przypadku powierzenia wykonania dostawy przez podwykonawców w zakresie wymienionym w 

SIWZ i ofercie przetargowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po otrzymaniu od 



podwykonawcy dokumentu potwierdzającego, iż płatności między Wykonawcą a podwykonawcą 
zostały uregulowane. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. Zmiany treści Umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach,  

o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 
 

           ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 


