
Załącznik nr 2 

UMOWA NR ………/2017 (projekt)

zawarta w dniu …..………2017 r. pomiędzy: 

Gminą Radomin z siedzibą w Radominie 1a, 87-404 Radomin, 

zwaną w dalszej treści „Zamawiający”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – inż. Piotra Aleksandra Wolskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Wioletty Agaotwskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a  ……………..……………………………………………….. 
reprezentowanym przez: …………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy.

1.  Na  podstawie  niniejszej  umowy  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania
zadania pn. „Dostawa mieszanki kamiennej” polegającego na:
dostawie wraz z transportem mieszanki kamiennej składającej się z kamienia i żwiru w proporcji 70/30 o
frakcji 0- 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich w ilości 1008 ton. Wykonawca dostarczy
mieszankę kamienna na wyznaczony teren, znajdującego się w Gminie Radomin, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami. 
2.  Mieszanka  kamienna  dostarczona  zgodnie  z  niniejszą  umową  jest  dopuszczona  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania.  Posiada  wszystkie  wymagane  świadectwa,  atesty i
certyfikaty  oraz  odpowiada  wszelkim  normom  i  aprobatom  technicznym.  Mieszanka  kamienna
posiada zgodność z normą PN-EN 13242.  Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty na każde
wezwanie Zamawiającego. Dostarczona mieszanka kamienna wolna jest od elementów szkodliwych
dla środowiska (azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla
użytkowników dróg, tj. metalu, drutu itp. 
3.  W  przypadku,  gdy  powstanie  wątpliwość  co  do  jakości  dostarczonej  mieszanki  kamiennej
Zamawiający  wyznaczy  termin  wspólnych  oględzin,  z  których  zostanie  sporządzony  protokół.
Zamawiający  komisyjnie  pobierze  próby  mieszanki  kamiennej  oraz  zleci  zbadanie  jej  przez
certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może
żądać wymiany mieszanki kamiennej na zgodne z zapytaniem ofertowym w wyznaczonym terminie.
4.  Dostawa  mieszanki  kamiennej  realizowana  będzie  partiami  w  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę i w
ilości  wskazanej  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  musi  dostarczyć  mieszankę  kamienną  w  dni
robocze  w  godzinach  od  7:30  do  15:30  w  ilości  podanej  w  zamówieniu.  Odbiór  ilościowy  i
jakościowy będzie dokonywany na bieżąco przedstawiając dokument nabycia (Wz), komisyjnie przez
uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do
każdorazowego ważenia mieszanki kamiennej przy wykonywanym załadunku, z której to czynności
Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

§ 2.
Czas trwania umowy

1.Wykonawca rozpocznie dostawy określone niniejszą umową w ciągu jednego dnia od telefonicznego
zgłoszenia przez pracownika Gminy.

2. Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 06.11.2017 roku.



§3.
Wynagrodzenie i sposób zapłaty

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………….zł
netto (słownie: ………………….) plus należny podatek VAT .......%, razem ……………..
brutto (słownie: …………………....)
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, po
zrealizowaniu wszystkich dostaw na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w
terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. Za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Podstawą wypłaty należności będzie faktura VAT/rachunek wraz z protokołem odbioru przedmiotu
zamówienia podpisanym przez Zamawiającego lub jego upoważnionego pracownika.
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.
Zmiana umowy

1. Zamawiający nie dopuszcza zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty.

§ 5.
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający  rozwiąże  umowę  bez  wypowiedzenia,  jeśli  Wykonawca  nienależycie  wykonuje
obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

2. Zamawiający rozwiąże umowę w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,
że wykonanie umowy nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było przewidzieć w
chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający  odstąpi  wówczas  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy zawierające

§ 6.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:
a) 10%  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  niewykonanie  zamówienia  i  za  odstąpienie  od

umowy,
b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej

umowy z winy Wykonawcy
2. W  przypadku,  gdy  szkoda  przewyższa  wysokość  kar  umownych  określonych  w  ust.  1

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  powyżej  ww.  wysokości  na
zasadach ogólnych.

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  szkody  wyrządzonej  osobie  trzeciej
w trakcie realizacji zamówienia.

4. Wykonawca  oświadcza,  iż  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  z  należnego  mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. W  imieniu  Zamawiającego  osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  Wykonawcą  jest  Pan  Łukasz
Szyjkowski – Urząd Gminy Radomin tel. 531-129-521 oraz Janusz Malinowski – Samorządowy
Zakład Budżetowy tel. 669-039-310.



2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest …… …...tel. …... 
3. Wszelkie zmiany składu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagają

zgody Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Zachowania  formy  pisemnej  wymaga  korespondencja  między  stronami,  w  szczególności

następujące czynności prawne i faktyczne:
a) zmiana umowy - pod rygorem nieważności,
b) zawiadomienia, o których mowa w ust. 3,

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizowanej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca nie może przenieść w jakikolwiek sposób praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla  Zamawiającego i 1

egz. dla Wykonawcy.

      

              Zamawiający                                                                           Wykonawca


	
	Zamawiający Wykonawca

