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UMOWA Nr …/2019 

zawarta w dniu  …………………………. 2019 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo z siedzibą 

w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Baboszewo – Pana Bogdana Janusza Pietruszewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Guzanowskiej 

- zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez  ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro znak ZP.271.2.17.2019  na realizację zadania pn. „Dostawa pospółki do 

remontu dróg gminnych na terenie gminy Baboszewo”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę  pospółki do remontu 

dróg na terenie gminy Baboszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie. 

 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa pospółki w szacunkowej ilości 1 691,00 m3 w tym jej pozyskanie, 

załadunek, transport i rozładunek  na odcinkach dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego 

w terminie i ilościach zgodnych z ustalonym harmonogramem.  

2) Dostawa samochodami samowyładowczymi z tylnym wysypem na drogi w następujących 

miejscowościach: Bożewo – 304,00 m3, Galominek – 228,00 m3, Galominek Nowy – 190,00 m3,  Jesionka 

– 95,00 m3, Kiełki – 190,00 m3, Kowale – 266,00 m3, Lachówiec – 209,00 m3, Lutomierzyn - 133,00 m3, 

Pawłowo - 76,00 m3,  

3) Dostarczona pospółka musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg i zawierać frakcję 

0,07mm - 31,5mm żwirowo-kamienistą w ilości nie mniej jak 30% i  niewielką  ilość (do 2%) frakcji 

ilastych umożliwiających zagęszczenie. Ciężar nasypowy pospółki (w stanie mokrym) nie mniejszy jak 

1,9 t/m3. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wartość dostaw 1 691,00 m3 pospółki po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze złożona ofertą 

Wykonawcy i załącznikami do oferty………......................……………………………………………………………………………….…zł, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………...............................................................) 
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w tym  podatek VAT  ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………….. )  

wartość netto wynosi ………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………….………)   

2. Ostateczne wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie 

ustalone jako iloczyn cen jednostkowych netto i ilości faktycznie dostarczonej pospółki, powiększone 

o  obowiązującą  stawkę podatku VAT.                                               

3. Ryczałtowa cena jednostkowa określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w tym koszt pospółki, załadunek, transport samochodami samowyładowczymi z tylnym wysypem  

i rozsypanie z samochodu w ruchu. 

4. Cena jednostkowa netto za wykonanie zamówienia nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.  

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 

czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  z protokołem 

potwierdzającym wykonanie dostaw. 

2.  Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia dostaw fakturami częściowymi.                                                                                                                                                            

4. Podstawę wystawiania faktury stanowi protokół odbioru dostaw podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia określonego w §  2 umowy.  

6. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:  

1) Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440, 

2) Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

 

§ 4 

Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2019 r.   

2. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru ilościowo jakościowego. 

 

§ 5 

Osoby funkcyjne 

Za realizację zamówienia odpowiedzialni są : 

1. Ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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§ 6 

Odbiór dostaw 

1.Wykonawca  w celu rozliczenia  dostaw przedkłada następujące dokumenty: 

1) zestawienie zbiorcze ilości pospółki dostarczonej na drogi ze wskazaniem miejscowości i ilości 

w poszczególnych dniach dostawy, 

2) dokumenty potwierdzające odbiór dostaw. Rozładunek pospółki nie może odbyć się bez dokonania 

odbioru. Każdorazowy odbiór dostawy dokonany przez Zamawiającego potwierdzony będzie 

dokumentem odbioru np. „Wz” podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę 

potwierdzającym wielkość partii zamówienia.  

3) dokumenty potwierdzające zgodności dostarczonych materiałów z wymaganiami określonymi w §1 

Umowy. Dokumenty takie jak świadectwo jakości lub deklarację zgodności należy przedstawić 

w odniesieniu do dostarczanych partii pospółki w każdym dniu dostawy. 

2. W celu sprawdzenia jakości dostarczonej pospółki i jej zgodności z wymaganiami określonymi w §1 Umowy,  

Zamawiający może zlecić zbadanie próbki z danej partii dostawy w akredytowanym laboratorium. Jeżeli wynik 

badania, o którym mowa wyżej potwierdzi niezgodność dostarczonych materiałów z wymaganiami 

Zamawiającego, koszty obciążają Wykonawcę i wówczas Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 

wymiany wadliwego materiału na spełniające wymogi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

bezwarunkowego spełnienia tego żądania, na swój koszt. Wymiana nastąpi w terminie 10 dni roboczych od 

zgłoszenia takiego żądania Zamawiającego. Niezależnie od żądania wymiany materiału Zamawiający ma prawo 

żądać kary umownej określonej w § 9.   

3. Na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 Strony  sporządzą protokół końcowego odbioru dostaw 

w terminie 3 dni od złożenia wymaganych dokumentów, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem 

dostawy pospółki na poszczególne odcinki dróg - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały do remontu dróg odpowiadającą wymaganiom 

określonym w §1 Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

świadectwo jakości lub deklarację zgodności potwierdzającą jakość pospółki. 

3. Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin zakończenia dostaw. 

4. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczenia się przed Zamawiającym z ilości 

dostarczonej pospółki w m3, na podstawie druków W-Z (karty drogowej), a na żądanie Zamawiającego 

kontrolnych kwitów wagowych. 
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5. Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

6. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 3 dni o: 

1) zmianie siedziby 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę  

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. W dniu podpisania umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą harmonogram dostaw materiałów do 

remontu dróg gminnych.  

2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsca realizacji dostaw pospółki do remontu dróg  

z określeniem ilości.  

3. Zamawiający zapewni bieżący nadzór nad realizacją ilości i jakości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do kontrolnego ważenia samochodów z dostarczą pospółką do remontu dróg. 

4. Zmawiający jest zobowiązany do koordynacji z Wykonawcą realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem. 

5. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru i rozliczenia wykonanych dostaw w terminie 5 dni od złożenia 

przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.  

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  

w wysokości 10% sumy cen ofertowych brutto określonych w § 2 ust. 1. 

2) za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% sumy cen ofertowych brutto określonych w § 2 

ust. 1. 

3) za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w § 4 ust. 

1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia podstawowego jednakże nie więcej niż 20% ceny ofertowej brutto 

określonych w § 2 ust. 1. 

2. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10%  ceny ofertowej brutto określonych w § 2 ust. 1 

z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

§ 10 

Zmiana postanowień umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony dopuszczają zamianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji w okolicznościach 

niezależnych od Stron (przy zachowaniu przez nie należytej staranności) skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.  

1) Ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy dot. przedłużenia terminu realizacji dostaw, będzie 

możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Stron, związanych 

z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi Zamawiającemu i/lub Wykonawcy 

prowadzenie prac związanych z rozłożeniem nawiezionych przez Wykonawcę materiałów lub/i ich dostawą. 

2) Termin realizacji dostaw może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia 

w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji 

zamówienia, niezależnej od Stron. 

3. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych,  o  ile  niewykonanie  lub  nieterminowe  wykonanie  zobowiązania nastąpiło wskutek działania siły 

wyższej. 

1) Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne będące poza kontrolą Stron, 

niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się 

w szczególności: pożar, działania siły przyrody (huragany, powodzie itp.) zamieszki, strajki, akty terroru itp. 

2) Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki o jej zajściu i ustaniu. 

3) Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dotyczącej  terminów (na podstawie ust. 2) 

i ilości dziennych  dostaw określonych w harmonogramie. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

5. Zmiany dotyczące ilości dostarczonej pospółki na poszczególne odcinki dróg na terenie Gminy Baboszewo do 

limitu posiadanych środków finansowych nie wymagają aneksu do umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy wymagającej formy pisemnej wyznaczenie innych osób funkcyjnych niż 

określone w § 5 Umowy.  
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§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w oparciu o przepisy tytułu XV Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto  prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:  

1) 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, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania dostaw bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z harmonogramem 

oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni. 

4) Strony ustalają, że w razie nienależytej jakości dostaw pospółki Zamawiający może odstąpić od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym i naliczeniem kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1.  

5) Podstawą do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 pkt. 4 jest wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego na koszt Wykonawcy potwierdzający, że jakość dostarczonej pospółki nie odpowiada 

wymaganiom określonym w § 1 Umowy. 

§ 12 

Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do 

polubownego załatwienia sprawy. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy 

miejscowo według  siedziby Zamawiającego. 

                                                    

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.                         

2. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy.                                                   

3. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Oferta Wykonawcy 

2) Harmonogram dostaw pospółki 

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: 

 

 


