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                                                            UMOWA Nr  /2014 
 

zawarta w dniu  17 października 2014 r. w Baboszewie , pomiędzy: 
Gminą Baboszewo z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A 
NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 
reprezentowana przez Wójta Gminy Baboszewo – Pana mgr inż. Wiesława Przedpełskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Pani mgr Anny Guzanowskiej 
- zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a  firmą ……………………………………………………………………………………………………….  
mającą siedzibę  w ………………………………………………………………………………………….  
działającą na podstawie …………………………………………………………………………………….  
NIP ……………. , REGON ………………… 
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………… 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego  z dnia 10 października 2014 r.   na dostawę 1200 m3 żwiru 
do remontu dróg gminnych - została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                   § 1 
                                      Przedmiot umowy  
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 1200 m3  żwiru 

przeznaczonego  do remontu dróg gminnych. Miejscowości: Pawłowo-300 m3; Rybitwy-100 
m3; Dłużniewo -200 m3; Sarbiewo -600 m3. 

2.  
Kruszywo z niewielką zawartością frakcji ilastych umożliwiających zagęszczenie i ciężarze 
nasypowym ok. 1,9 t/m3.       

3. Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w ilości nie przekraczającej  
25% wartości zamówienia podstawowego.                                                    

 
                                                        § 2 
                                              Wynagrodzenie  
     1.  Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za  1 m3  żwiru wynosi: 
           

 w kwocie netto: ……… zł   
(słownie: -   ……………………………………………………………………....-  ) 
 

    podatek VAT w wysokości   ….. %,   w kwocie:  ………………………….. zł 
    (słownie: - …………………………………………………………………………. - ) 
 
    CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO   ……………………… zł   
    (Słownie:  - ……………………………………………………………………………) 
 
 
2.  Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi oferta Wykonawcy,    
       stanowiąca załącznik do   Umowy 
 
4. Uśredniona cena jednostkowa  określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane           z 

realizacją zadania w tym załadunek, transport samochodami samowyładowczymi z tylnym 
wysypem. 

 
                                                            § 3 
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                                                  Warunki płatności 
1.Płatność za wykonaną dostawę  kruszywa będzie obliczona jako iloczyn stawki jednostkowej     
    netto  ……. zł   x ilość przewiezionych metrów sześciennych + podatek VAT 23%  
        
2  Zamawiający  zrealizuje   płatność  w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    
     faktury i protokołu odbioru wykonanych  usług potwierdzonego przez pracownika  
     Zamawiającego.  
3. Płatności będą dokonywane przelewem  na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
     w  terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem   
     potwierdzającym wykonanie usługi. 
4.  Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia. 
    

                                                               § 4  
                                                        Terminy  
1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić  Wykonawcy  dostęp do miejsca świadczenia usług 
   w dniu podpisania umowy. 
 

2. Termin realizacji zamówienia podstawowego – do 30 listopada 2014 r.            
      
  3.  Termin świadczenia ewentualnego zamówienia uzupełniającego – do 31 grudnia 2014 r. 
 

                 
                                           § 5 

                                                      Kary umowne   

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi   
       odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot   
        umowy.  
    b) każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin     
        ukończenia.  w wysokości 0,1% całkowitej wartości, jednakże nie więcej niż 20% wartości  
        zadania. , 
    c) Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
   a)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność    
     Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia  
     okoliczności powodujących, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie  
     można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

b) za każdy dzień zwłoki w płatności usługi  - w wysokości 0,1% zafakturowanej wartości robót, 
 

                                                           § 6 
                                            Zmiana postanowień umowy 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy 

oraz wprowadzenie 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. 

 
 
 
 
                                                              § 7 
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                                            Odstąpienie od umowy  
1 .Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia 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 przypadku może nastąpić w terminie  30 dni  od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie. 
  
                                                            § 8 
                                                 Spory i reklamacje 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie usługi w sprawie zamówienia 

publicznego Strony są zobowiązane  przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony  mają  obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego  roszczenia  
    w terminie 14  dni od daty jego otrzymania.  
4. W razie odmowy  uznania roszczenia , względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust. 3,  Strony są uprawnione j do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 
                                                    

                                                          § 9 
                                            Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy , Kodeksu Cywilnego, 
prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
                              
2. Umowę niniejszą sporządza się w  trzech   egzemplarzach, w tym: dwa  egzemplarze dla  
     Zamawiającego, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy. 
                                                        

                                                        § 10 
                                                   Załączniki  
1. Wykaz załączników do Umowy: 

a)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
b)Oferta   
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                               WYKONAWCA: 
 
 

 
 
 

 


