
UMOWA NR  RB………...2020 

 

Zawarta  dniu ……………. w Wolborzu, pomiędzy Gminą Wolbórz  z siedzibą  97-320 

Wolbórz Pl. Jagiełły 28   w imieniu której działa Burmistrz Wolborza Andrzej  Jaros, 

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy, zwaną dalej Zamawiającym: 

a:  

…………………………….., NIP: ………………………….  

reprezentowaną przez ……………… 

działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności 

Gospodarczej   

zwanym dalej Dostawcą została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie   zapytania ofertowego, zawarto umowę 

następującej treści: 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawę 

kruszyw drogowych- dolomitowych” w postaci bieżącego dostarczania  kruszyw drogowych  

dolomitowych w okresie obowiązywania umowy. 

Szacunkowa ilość zamawianego kruszywa – ok. 2 200 Mg. tj. 

- o frakcji 4- 31,5 mm (tolerancja dla większej frakcji +/-4mm) – ok. 1 900 Mg, spełniającego 

normę PN-EN 13242, potwierdzonego certyfikatem. 

- o frakcji 31,5- 63 mm (tolerancja dla większej frakcji +/-4mm) – ok.   300 Mg, 

spełniającego normę PN-EN 13242, potwierdzonego certyfikatem. 

2. Rodzaje kruszyw drogowych, będących przedmiotem umowy: 

Asortyment kruszywa Cena jednostkowa 

netto za 1 Mg kruszywa 

- kruszywo o frakcji  4- 31,5 mm  

- kruszywo o frakcji   31,5- 63 mm   

3. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości danej partii materiału kamiennego do 

przywiezienia. Zamawiający ma prawo zmienić wielkości poszczególnych ilości 

asortymentów kruszyw w stosunku do ilości określonych w zapytaniu ofertowym. Faktyczna 

ilość zakupionego kruszywa będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego  

i nie przekroczy całkowitej wartości finansowej zamówienia, określonej  

w ofercie i umowie. 

4. Dostawa materiału kamiennego z Kopalni do miejsca wskazanego na terenie gminy przez  

Zamawiającego oraz jego rozładunek będzie następowała na koszt oraz transportem własnym 

Dostawcy.  

5. Realizacja reklamacji w zakresie jakości i ilości kruszywa wykonana będzie  

w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust 1 i 2, dostarczany będzie na bieżąco przez 

Dostawcę  w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie określanym każdorazowo 

przez  Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem  e-mail.  

7.  Termin dostawy ustala się do 3 dni od dnia zgłoszenia. 

8. Dostawa kruszywa drogowego będzie możliwa we wszystkie dni robocze. 

9. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak 

dostarczenia ww. dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa.  

10. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego 

kruszywa. 

 



§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do  30 listopada 2020 r. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty netto 

………………… zł słownie: ……………………. złotych,  plus podatek VAT wysokości 23 

%,co łącznie stanowi kwotę …………………. złotych, słownie: ……………….. złotych. 

Kwoty zostały obliczone na podstawie oferty dostawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, uwzględnia koszty zakupu kruszywa, załadunku 

kruszywa na pojazdy, dowiezienia na teren gminy Wolbórz i rozładunku oraz inne koszty 

ogólne. 

3. Wynagrodzenie za poszczególne partie dostarczonego kruszywa płatne będzie na podstawie    

faktur częściowych VAT wystawionych przez Dostawcę na koniec każdego miesiąca lub po 

realizacji określonego zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust. 5. 

4. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych partii dostaw będą ceny jednostkowe, 

podane w ofercie Dostawcy, podatek VAT oraz wielkość dostarczonej i odebranej partii 

kruszywa. Wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż z dniem faktycznej dostawy 

kruszywa. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane obustronnie protokoły odbioru 

dostaw. 

5.W okresie obowiązywania umowy strony nie przewidują możliwości waloryzacji cen 

jednostkowych. 

6. Wynagrodzenie za poszczególne partie materiału płatne będzie na konto Dostawcy  

w terminie do 21 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę realizacji 

płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

§ 5 

1.Dostawca ustanawia ………… jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym,  tel. 

………….. 

2.Zamawiający ustanawia Piotra Gurdziałka jako osobę do kontaktów roboczych  

z   Zamawiającym, tel.  (44) 616-42-41 wew. 31 lub 609 222 758. 

§ 6 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenie 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

1.Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za  każdy dzień opóźnienia zgodnie z terminem  określonym § 2 ust.6  w wysokości  

0,3% brutto danego zamówienia,    

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości  

20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1    

2. Należne kary umowne mogą być potrącone  z wynagrodzenia brutto przysługującego 

Dostawcy 

3. Zamawiający zapłaci  Dostawcy kary umowne: 

a) za  każdy dzień zwłoki zgodnie z terminem odbioru określonym § 2 ust.6  w wysokości 

0,3 % brutto danego zamówienia, w przypadku nie odebrania zamówionego kruszywa  

z winy Zamawiającego.  

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych  o ile faktycznie 

poniesione szkody przekroczą wysokość kar umownych. 

 



§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy 

Dostawca nie realizuje  zamówienia w terminie lub w przypadku kiedy dostarczone 

kruszywo nie odpowiada parametrom o których mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz  

w zapytaniu ofertowym Zamawiającego z dnia 06.02.2020 r. będącego podstawą zawarcia 

niniejszej umowy.  

2. Prawo do odstąpienia od umowy można zrealizować w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

przyczyny do odstąpienia.    

§ 9 

1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający  dopuszcza zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku od 

towarów i usług. 

§ 10 

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony poddają  rozstrzygnięcie 

właściwemu  miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,  

jeden dla Dostawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 


