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Umowa dostawy 

kruszywa drogowego 

 

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Nałęcz Sp. z o.o. z/s ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica 
Duża, zwaną w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: Pana Jerzego 
Wiraszkę – Prezesa Spółki, 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) realizowanego w 

trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z postanowieniami  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonym formularzem ofertowym z 

dnia …………... do dostawy  3 000 ton (słownie: trzech tysięcy ton) kruszywa drogowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, rozładunek kruszywa z wyładunkiem 

wskazanym przez Zamawiającego w zależności od warunków w terenie (na bok lub do 

tyłu) bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy 

Niedrzwica Duża. 

3. Kruszywo drogowe przeznaczone zostanie na remont dróg gminnych i wewnętrznych na 

terenie Gminy Niedrzwica Duża zgodnie z pisemnymi, telefonicznymi lub przesłanymi 

faxem zleceniami udzielonymi przez pracownika Zamawiającego wyznaczonego przez 

Prezesa Spółki. 

4. Kruszywo drogowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno być 

następującej frakcji: 

 kliniec 4-31mm w ilości 1 500  ton, 

 tłuczeń 12-25 mm w ilości 1 500 ton 

5. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej partii towaru:  

 - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

 - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 

zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują 

się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach 

europejskich; 

6. Wykonawca będzie dokonywać przewozu we wszystkie dni robocze zgodnie z 

zleceniami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od przekazania pisemnie, za pomocą telefonu lub fax-u, przez 

Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę. 
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§2 

1. Dostawa kruszywa będzie dokonywana sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 

30 listopada 2012 roku, według zapotrzebowania Zamawiającego  po uprzednim 

pisemnym, telefonicznym lub przesłanym faxem zgłoszeniu (z 3 dniowym 

wyprzedzeniem). Wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego.  

2. Ilość dostarczanych materiałów może być największa w okresie wiosennym. 

3. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania 

kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz) u sołtysa w sołectwie, w którym dokonał 

rozładunku kruszywa drogowego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

Potwierdzenie dokonane przez sołtysa lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego na 

dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa w 

sołectwie, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.  

 

§3 

 

1. Strony ustalają, że za zakres dostaw objęty umową przysługuje wynagrodzenie obliczone w 

oparciu o ryczałtową cenę jednostkową, która wynosi brutto  ……. zł za 1 tonę klińca 4-31 mm 

(słownie: ………………………………)  oraz  …………….. zł za 1 tonę tłucznia 12-25 mm (słownie 

……………………….). 

2. Za wykonanie umowy w zakresie wymienionym w § 2 ustala się wynagrodzenie w wysokości 

brutto …………. zł (słownie: ……) w tym podatek VAT.  

3. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto w wysokości 

………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………../100) i podatek 

VAT ………..%. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. W takim wypadku   

Wykonawcy   przysługuje   wynagrodzenie  za  wykonaną  część  zamówienia. Wynagrodzenie dla 

Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn oferowanej ceny jednostkowej brutto za 1 tonę i 

faktycznie wykonanej ilości dostaw.  

5. Podstawą wystawienia faktur będzie odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania 

kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz) dokonane przez sołtysa lub pracownika 

upoważnionego przez Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie wskazanym w ust. 8 przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze przez Wykonawcę.  

7. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie płatnościami 

częściowymi na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę wraz 

z dokumentami potwierdzającym ilość przywiezionego materiału w następujący sposób: 

- pierwsza płatność nastąpi po dostarczeniu ……………… 

- druga płatność nastąpi po dostarczeniu kolejnych ………………… 

- trzecia płatność nastąpi po dostarczeniu kolejnych …………………. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego faktury VAT. 

 

§4 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z póz. zm.) 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust.1 jest nieważna. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy – w formie aneksu podpisanego przez 
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strony – w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w 

rozdziale 5 ust. 2 SIWZ. 

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 

wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 
a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej 

ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. 

6.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w stosunku do całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w następujący sposób: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w §1 ust. 

7, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki. 

b) 0,5 % ceny za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie  Wykonawcy, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zmawiającego, które nastąpiło w wyniku 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym Wykonawca przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną 

już część dostawy. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

5. W przypadku  stwierdzenia, że dana partia  kruszywa nie spełnia norm  jakościowych i 

ilościowych Zamawiający odmówi zapłaty za dostarczone kruszywo lub Wykonawca 

zobowiąże się do dostarczenia zamiennej partii kruszywa odpowiadającej normom. 

6. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie 

kwoty kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy za przedmiot umowy  na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§6 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 
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 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

 Wykonawca nie rozpoczął dostawy kamienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 Wykonawca przerwał dostawę kamienia, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

 

§7 

 

Zamawiający może ograniczyć ilość zamówionego kruszywa drogowego, lub odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.  

 

 

§8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wagi przywiezionego materiału na 

drogę przed rozładunkiem. 

2. Do każdej partii dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument  wskazujący 

kopalnię, z której pochodzi kruszywo. 

3. Zamawiający ma prawo do  zbadania jakości i ilości dostarczonego  kruszywa: 

1) pod względem  jego frakcji i zanieczyszczenia  

2) wyrywkowej kontroli wagi  wybranego składu samochodu  

4. W przypadku stwierdzenia niekorzystnej dla zamawiającego, różnicy ilości lub jakości 

dostarczonego kruszywa, zamawiający obciąży kosztami badania i kontroli wagi, wykonawcę. 

5. W przypadku stwierdzenia niekorzystnej dla zamawiającego różnicy ilości dostarczonego 

kruszywa, waga w pozostałych samochodach wchodzących  w skład zamówionej partii 

zostanie pomniejszona o różnicę ważonego transportu samochodu. 

6. W przypadku opóźnienia w dostawie kruszywa w stosunku do terminów określonych w § 1 

ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca może być obciążony kosztami przestoju sprzętu 

(oczekującego na dostawę kruszywa). 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt zapewniający ciągłość dostaw i że, jest on 

dostosowany do warunków terenowych wynikających z szerokości dróg i konfiguracji 

terenu. Przed złożeniem oferty przetargowej dokonał wizji w terenie i uzyskał wszelkie 

informacje niezbędne w celu wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§9 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 

przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, na własny koszt, w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz  do przestrzegania w/w zasad bhp przy wykonywaniu umowy. 

 

 

§10 
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1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XXV pod nazwą 

,,Umowa przewozu”, tytułu XIII pod nazwą ,,Dostawa” oraz przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z pózn. zm. ). 

2. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

zamawiającego. 

 

§10 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający              Wykonawca 

……………………………..              ….………………………                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


