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/ogólne warunki umowy/                                                         Znak sprawy: RG-ZP-341/5/11  

      /Zał. do SIWZ/ 
                                                          UMOWA Nr .............................. 
 
zawarta w dniu ……………………. roku  w  Zwoleniu  pomiędzy: 
Gminą Zwoleń z siedzibą w Zwoleniu , 26-700 Zwoleń ,Plac Kochanowskiego 1  , zwaną dalej 
„Zamawiającym" i reprezentowaną przez: Włodzimierza Kabusa  Z-cę Burmistrza Zwolenia, 
(na podstawie pełnomocnictwa z dn. 5 stycznia 2011r.) , 
a firmą .............................., zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez: 
..............................,  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………   Zamawiający zleca  a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji: 

1)Zad.1. Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego  1500 ton 
materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 (kruszywo dolomitowe wg PN-EN 13043:2004, 
PN-EN 13242+A1:2008,PN-EN 12620+A1:2008)  do utwardzenia  dróg  gminnych  na terenie  
gminy  Zwoleń  
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
1)Zakup materiału kamiennego 
2)Transport materiału kamiennego 
3)Rozładunek materiału kamiennego w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
4) Zamówienie będzie realizowane każdorazowo na zlecenie Zamawiającego określające   
    termin, ilość i miejsce nawiezienia materiału kamiennego. Powyższe zlecenie  winno być   
    zrealizowane   w  terminie  5 dni od czasu zgłoszenia. Dopuszcza się uzgodnienie dot.  
    realizacji w/w przedmiotu zamówienia  w formie telefonicznej. 
 

2)Zad.2. Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1500 ton 

kruszywa drogowego z żużla stalowniczego wg PN –B-11115 o frakcji 0/10 B do utwardzenia 

dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń.   
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
1)Zakup żużla stalowniczego, 
2)Transport żużla stalowniczego,  
3)Rozładunek żużla stalowniczego w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

4) Zamówienie będzie realizowane każdorazowo na zlecenie Zamawiającego określające   

    termin, ilość i miejsce nawiezienia materiału kamiennego. Powyższe zlecenie  winno być   
    zrealizowane   w  terminie  5 dni od czasu zgłoszenia. Dopuszcza się uzgodnienie dot.  
    realizacji w/w przedmiotu zamówienia  w formie telefonicznej. 

 
§ 2. 

1. Uprawnionymi do kontaktu między stronami  odpowiedzialnymi za przebieg oraz  realizację 
umowy są:  

 z ramienia Zamawiającego: .............................. z ramienia Wykonawcy: .............................. 
 
2.    Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi polegającej na  
       wykonaniu zadań określonych w § 1 niniejszej umowy przekazywane będą pisemnie 
       i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby. 
 

§ 3. 
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Termin wykonania zamówienia:  
 

  Zad. nr 1  - od dnia podpisania umowy do  2011-12-30 

  Zad. nr 2  - od dnia podpisania umowy do  2011-12-30 

 
§ 4. 

                                                       Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług. 
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędny sprzęt .  
3. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie  2 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 
4.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków    
      zamówienia 
5. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

i nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za 
wykonanie tej części usługi. 

6. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 
Podwykonawców: 

 1)………………………….. 
 
       2)…….…………………… 
 
7. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. 

Odmienne postanowienia są nieważne. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w 

takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 
 
 
 

 
§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 
     Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych 

materiałów i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy.  
  
 

§ 6. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części 
umowy. 
 

§ 7. 
1.Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie : 
 
Zad nr 1. Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego  1500 ton 
materiału kamiennego o frakcji 4-31,5 mm 
 
cena netto ......................................... 
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słownie...................................................................................................................................... 
 
podatek Vat............................................................................................................................... 
 
cena brutto ............................................ 
 
słownie...................................................................................................................................... 
 
Zad nr 2. Zakup, transport i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1500 ton 
kruszywa drogowego z żużla stalowniczego o frakcji 0/10 B 
 
cena netto ......................................... 
 
słownie...................................................................................................................................... 
 
podatek Vat............................................................................................................................... 
 
cena brutto ............................................ 
 
słownie...................................................................................................................................... 
 
2. Należność płatna będzie po dokonaniu odbioru wykonanych usług ,przelewem na konto 

Wykonawcy, numer konta: ............................... 
3. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania rachunku.  
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu zamawiającego na 

fakturze. 
5.  Dopuszcza się składanie faktur częściowych tj. każdorazowo na koniec miesiąca 
  
 
 

§ 8. 
 Kary umowne 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i 
w wysokości: 
1).Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z   przyczyn  niezależnych od    
     Wykonawcy w wysokości 1% wartości umowy.                                                                                                                                                                                                                                           
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości umowy za  każdy dzień 
zwłoki , 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego   w wysokości 1% od 
wartości umowy.                                        

3)Zamawiający może dochodzić  odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu                                                                           

    niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.                                                          

 
§ 9. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 10. 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 
likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego sąd powszechny. 

 
§ 11. 

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 
 
 

§ 12. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


