Załącznik nr 6

Wzór - UMOWA Nr …….
zawarta w dniu ……. 2019 r. w Głowaczowie, pomiędzy: Gminą Głowaczów z siedzibą:
26 – 903 Głowaczów, ul. Rynek 35, tel. 48/6231075, faks – 48/6231217, NIP: 812- 18 – 39 - 384,
REGON - 670223646 , zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
- Wójt Gminy – …………………………………
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………….
a ………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą: ……………………………………. tel. …………., fax ……………………, NIP:
…………………., REGON
………………..,
zwanej w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
- ………………………. - Właściciel
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, do wykonania sukcesywnych dostaw
kruszywa drogowego, dolomitowego na drogi gminne w gminie Głowaczów o granulacji:
- kruszywo drogowe dolomitowe o frakcji 4 – 31,5 mm w ilości 2500 ton
- kruszywo drogowe dolomitowe o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 500 ton.
2. Zapotrzebowanie ilościowe, określone w ust. 1, stanowi szacunkowe (przewidywane)
zapotrzebowanie i nie jest wiążące dla Zamawiającego, gdyż w zależności od warunków
atmosferycznych mających wpływ na stan dróg - ilość zamówionego kruszywa może ulec zmianie
(zwiększenie lub zmniejszenie).
3. Dostawy wykonywane będą partiami (partia - minimum 3 zestawy samochodowe w ciągu
jednego dnia) w ciągu 3 dni roboczych od daty telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na
miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na koszt własny, dostawę kruszywa drogowego,
środkami transportu samochodowego przystosowanym do przewozu i wyładunku.
5. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w terminie ustalonym przez strony w godz. 8:00 14:00.
6. Odbiór partii dostaw dokonywany będzie przez komisję/osobę powołaną przez Zamawiającego na
podstawie wystawionego przez Wykonawcę kwitu „W-Z”.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
kruszywo drogowe o ustalonych parametrach
jakościowych i składzie frakcyjnym, które zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dostarczone kruszywo nie może zawierać w swoim składzie dodatków: wapnia,
gliny, pisku, warstwy uprawnej gleby, ziemi ani nie może być zbyt wilgotne.
2. Na żądanie Zamawiającego do każdej partii dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
wystawione przez producenta świadectwo jakości/certyfikat lub atest, potwierdzające właściwości
fizyko-chemiczne jakie posiada dostarczone kruszywo.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego produktu, Zamawiający niezwłocznie
zgłosi reklamację.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt
własny, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia reklamacji.

§3
Dostawy realizowane będą w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2019 roku.

§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe zgodnie z ceną określoną w formularzu
ofertowym za wykonanie dostaw kruszywa drogowego w okresach miesięcznych.
2. Zgodnie ze złożoną ofertą cena za 1 tonę wykonanej dostawy wynosi:
a) za kruszywo drogowe dolomitowe o frakcji 4 – 31,5 mm:
- cena netto .................... zł, (słownie: …………………………………………………
- VAT 23 % ................... zł,
- cena brutto .......................... zł (słownie: ......................................................................).
b) za kruszywo drogowe dolomitowe o frakcji 0 – 31,5 mm:
- cena netto .................... zł, (słownie: …………………………………………………
- VAT 23 % ................... zł,
- cena brutto .......................... zł (słownie: ......................................................................).
3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie na podstawie ilości

dostarczonego kruszywa drogowego oraz ceny jednostkowej określonej w § 4 ust.2
niniejszej umowy.
4. Cena określona w § 4 ust.2 nie podlega zmianie ani waloryzacji przez cały okres realizacji
zamówienia.
5. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi fakturami częściowymi za wykonane i odebrane partie
dostaw, zgodne z zamówieniem w okresach miesięcznych.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony odbiór poszczególnych partii dostaw na
podstawie kwitów „W – Z” podpisanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego oraz
częściowego protokołu odbioru wykonanej dostawy.
7. Należność Wykonawcy za wystawioną fakturę zostanie przekazana przelewem na konto
Wykonawcy, w okresie do …… dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
8. Przewidywana wartość nominalna umowy wyniesie ……… zł z podatkiem VAT i stanowi:
- iloczyn 4000 ton kruszywa drogowe dolomitowe o frakcji 4 – 31,5 mm przewidywanych do
dostawy oraz stawki brutto za 1 tonę ustalonej w umowie,
- iloczyn 500 ton kruszywa drogowe dolomitowe o frakcji 0 – 31,5 mm przewidywanych do
dostawy oraz stawki brutto za 1 tonę ustalonej w umowie.

§5
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie
kar umownych:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za nieterminowe wykonanie zamówienia w wysokości - 100,00 zł za każdy
dzień zwłoki,
b. za zwłokę w nieterminowym załatwieniu reklamacji – w wysokości
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 15 % wartości umownej całego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 15 % wartości umownej całego przedmiotu zamówienia.
b. za zwłokę w płaceniu faktur w wysokości odsetek – określonych ustawą.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar uznanych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z jego działalnością, w tym dotyczące uszkodzeń powstałych podczas
wykonania dostawy.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej,
pod rygorem ich nieważności.
3. Zakazane są zmiany umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, w przypadku
nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub utraty zaufania Zamawiającego
do Wykonawcy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

