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Załącznik nr 4 do SIWZ    

 

UMOWA Nr IRŚ/…./2019 (wzór) 

 

Zawarta w dniu .............................. roku w Siemkowicach pomiędzy  

 

Gminą Siemkowice  

z siedzibą Plac Wolności 1 

98-354 Siemkowice 

NIP 5080015198  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Siemkowice - Zofię Kotynia 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Grzegorczyk - Namyślak 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

............................................................................................................................................................... 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Dostawcą”. 

 

Umowa została zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o następującej treści:  

 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy kruszywa drogowego 

przeznaczonego do budowy i remontu dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, zgodnie z opisem zawartym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej integralną częścią niniejszej umowy oraz złożoną 

ofertą na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

 

2. Dostawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz do 

przestrzegania warunków BHP przy realizacji dostaw. 

 

3. W przypadku przeszkód w dostawie kruszywa z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępczej dostawy kruszywa na równorzędnym 

poziomie do zaoferowanego w zamówieniu. Dostawca ponosi wszelkie koszty zastępcze dostawy kruszywa. 

 

§2 
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od daty zawarcia umowy do 30.12.2019 roku 

(sukcesywnie w oparciu o oddzielne zamówienia składane przez Zamawiającego). Umowę uznaje się także 

za wykonaną w momencie wykorzystania przez Zamawiającego maksymalnego wynagrodzenia. 

 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg. bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do ilości, 

po uprzednim złożeniu zamówienia Dostawcy (e-mailem lub telefonicznie).  

 

3.Realizacja dostawy następować będzie partiami na podstawie zapotrzebowania określającego: 

  a) rodzaj kruszywa,  

  b) ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 10 ton),  

  c) miejsce dostawy i rozładunku kruszywa (teren Gminy Siemkowice), 

  d) sposób rozładunku kruszywa: 

 - punktowo (we wskazanym miejscu) lub 

 - ciągle (na całej długości wskazanego odcinka) 

 

4.Zgodnie z deklaracją Dostawca termin dostawy w rozumieniu zapisów SIWZ wynosi: ................... 

dzień/dni* i będzie liczony od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego i dostarczony  

w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na terenie Gminy Siemkowice. 

 

 

 



Strona | 2  

 

5. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii kruszywa, o co najmniej 2 dni robocze w  

stosunku do terminu określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić dostawę kruszywa innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo go obciążyć karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt  

 

6. Zgłoszenia zamówień, o których mowa w ust. 2, przyjmowane będą: 

- telefonicznie na numer : …………….………………………………………………….. , 

- e-mailem na adres: …...………………………………………………………………… . 

 

7. Dopuszcza się anulowanie przez Zamawiającego zapotrzebowanie na dostawę poprzez natychmiastowe 

powiadomienie telefoniczne Dostawcy przed wykonaniem dostawy. W takim przypadku nie znajduje się 

zastosowanie ust. 4. 

                                                                    

§3 
1. Ilość i asortyment zapotrzebowania na kruszywa zawiera poniższa tabela. 

2. Wartości w niej podane są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny 

ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego: 

 

 

Lp. Rodzaj kruszywa 
Maksymalna szacunkowa ilość 

[Ton] 

1 2 3 

1 Kliniec kamienny do ………………….. 

2 Tłuczeń kamienny łamany sortowany frakcji 31,5 – 63 mm do ………………….. 

3 Tłuczeń kamienny sortowany frakcji 0-31,5 mm do ………………….. 

4 Miał kamienny do ………………….. 

 

3. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w ww. ilościach nie wymaga podania przyczyn i nie może 

stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości w poszczególnych pozycjach asortymentu wskazanych  

w powyższej tabeli w zależności od potrzeb. W przypadku zamówienia większej ilości z danego 

asortymentu, będzie on rozliczany wg cen jednostkowych wynikających z Formularza oferty dla tego 

asortymentu, z zastrzeżeniem, że nie przekroczy to wartości maksymalnej umowy. 

 

 

§4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostaw objętych niniejszą umową wynosi maksymalnie 

łącznie brutto …........................ zł (słownie:.....................................…) wraz z podatkiem VAT w wysokości 

……… %, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

2. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Ceny jednostkowe asortymentu podane  

w Formularzu ofertowym będą obowiązywały w całym okresie ważności  niniejszej umowy. 

 

3. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 

…………………………………………… odprowadzenie podatku VAT w kwocie …………...…… leży po 

stronie Zamawiającego. 

* (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług). 

4. Należność  za  każdorazową  dostawę Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni  od  daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na wskazany numer konta bankowego. 

Fakturowaniu podlega każda dostawa. 
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5. Podstawę do zapłaty stanowi wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi określonymi w §5, potwierdzającymi realizację dostaw przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6. Złożenie faktury bez dokumentów rozliczeniowych określonych w §5 skutkuje zwrotem faktury 

Dostawcy. 

 

7. Fakturę należy wystawić na dane: Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice NIP 

5080015198 

 

§5 
1. Dostarczone kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 oraz powinno posiadać 

wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające 

spełnienie tej normy, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi 

dostarczoną ilość kruszywa. 

 

2. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez 

Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym, potwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy  

w całym okresie ważności umowy. 

 

§6 
1. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych dostaw, Zamawiający ma prawo zlecić 

przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczonego na ich zgodność z parametrami 

określonymi w umowie.  

 

2. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność dostawy z warunkami określonymi w 

umowie, Dostawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania badania (tj. dostarczenia próby, transportu, 

przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może 

potrącić z wynagrodzenia Dostawcy. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej 

dostawy na wolną od wad w terminie określonym w § 2 ust. 4 oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa 

w §7 ust. 1 punkt 3.  

 

3.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecenia 

kolejnego badania materiałów na koszt Wykonawcy, niezależnie od wyniku kolejnego badania. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki, 

2) za naruszenie postanowień §1 ust. 3 wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

3) za naruszenie postanowień §6 ust. 2 wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4 ust.1. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

4. Kary umowne mogą przekroczyć wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 

5. Kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego potrąci z faktur wystawionych 

przez Dostawcę lub zwróci się stosownym wezwaniem do zapłaty. 

 



Strona | 4  

 

6. Dostawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej  

z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 

§8 

1. Dostawy objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykona samodzielnie* lub przy pomocy 

podwykonawców*, w części dotyczącej: 

a) …...................................................................................................................................... 

b) …...................................................................................................................................... 

 

2. Każda zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom, jak również dopuszczenie nowych 

podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę jak za własne działania.  

 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

(w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Dostawcy.  

 

5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację prac oraz za ewentualne straty  

i szkody na rzecz osób trzecich wynikłe w związku z wykonywanymi dostawami przez podwykonawców.  

 

6. Zapisy w §8 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji dostaw świadczonych 

przez podwykonawców. 

 

§9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian 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 powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu realizacji umowy do dnia odstąpienia, 

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Dostawca, zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Dostawca, 

3) Dostawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie, 

4) Dostawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie  

i SIWZ. 

 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie; 

 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół oraz rozliczenie finansowe zrealizowanej dostawy do dnia złożenia 

wypowiedzenia, 

 2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, 

 zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za realizację dostawy do dnia odstąpienia. 

 

 

 

 



Strona | 5  

 

§10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na następujących warunkach: 

a) zmian personelu Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanego w niniejszej umowie,  

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki 

podatku VAT, zgodnie z wprowadzonymi przepisami, 

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy. 

 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

c) zmiana pozostałych postanowień Umowy nie stanowiąca treści oferty Wykonawcy. 

 

 

§ 11 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony 

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz 2 dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić.  


