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                                            Umowa  Nr  …. .2019  (Projekt) 
 

W dniu ……………. r. w Rybnie pomiędzy Gminą Rybno, z siedzibą w Rybnie przy                                   

ul. Długiej 20, 96-514 Rybno,  posiadającą NIP 837-169-22-61,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Rybno – Damiana Jaworskiego 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Rybno – Grażyny Dybiec 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

………………………….., z siedzibą …………………………….wpisanym do 

……………………., NIP ………………., REGON ………………,  

reprezentowaną przez: 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) oraz po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie 

Zarządzenia Nr 47/2014  z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych 

o wartości poniżej 30.000 euro, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty 

nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Rybno. 

2. Umowa przewiduje zakup kruszywa drogowego, łamanego, kwarcytu w ilości 1000 ton o 

uziarnieniu 0-31,5 mm w ramach prac utrzymaniowych dróg. 

3. Umowa obejmuje transport i wyładunek kruszywa na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.  

4. Kruszywo powinno być jednorodne, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe: kruszywo 

„czyste”, bez domieszki odsiewki, piasku, domieszek ceglanych, ziemi, resztek odpadów 

metalowych, plastikowych, drewnianych i innych materiałów niepożądanych oraz bez 

domieszek gliny – bez zanieczyszczeń obcych. 

5. Kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13242, posiadać wymagane przepisami prawa atesty, 

certyfikaty lub świadectwa jakości, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z 

fakturą. Zamawiający nie dopuszcza kruszyw sztucznych. 

6. Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 

oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak ww. 

dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. 

7. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, dokona kontrolnego ważenia przewożonego 

przez niego kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości nie większej   

niż 15 km od miejscowości Rybno. Nie ma to jednak wpływu na cenę określoną w ofercie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości dostarczonego kruszywa. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

1. Odbiór kruszywa na drogach odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Rybno, 

sukcesywnie, w terminach i ilościach ustalonych i wskazanych przez Zamawiającego, w okresie 

od podpisania umowy  do dnia 30.09.2019  r. 



2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady 

deszczu), Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru  

kruszywa. 

§ 3  

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań dostarczonego kruszywa na koszt 

wykonawcy, w ilości nie większej niż 2 próbki na każde 1000 ton materiału z dowolnej dostawy. 

2. W każdym przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż materiał przeznaczony do wbudowania nie 

spełnia wymagań Zamawiającego, zastrzega pobranie próbki do badań laboratoryjnych.  

3. Pobranie próbek ma charakter komisyjny przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzonej podczas badania laboratoryjnego niezgodności kruszywa z normą 

PN-EN 13242 oraz dostarczoną wraz z ofertą próbką, Wykonawca wymieni zakwestionowane 

partie materiału w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego oraz 

zapłaci w każdym przypadku karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. 

 
§ 4  

1. Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość kruszywa pochodzącego z kopalni posiadającej 

koncesję na wydobycie kruszywa. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone kruszywo przez cały okres realizacji umowy będzie z 

legalnych źródeł. 
§ 5 

1. Wartość dostawy objętej umową określa się na podstawie ceny wynikającej z oferty i wynosi 

…………… zł brutto (słownie: …………………………………………… złotych 00/100). 

2. Wydłużenie drogi dojazdu związane z wykonywaniem kontrolnego ważenia ilości 

dostarczanego kruszywa nie wpływa na cenę określoną w ofercie.    
 

§ 6 

1. Rozliczenie należności za dostawy odbywać się będzie na podstawie przedłożonych faktur 

wraz z załącznikami: 

1)   świadectwo jakości dostarczonego kruszywa, 

2) dokumentami potwierdzającymi ważenie i odbiór kruszywa przez upoważnione przez 

Zamawiającego osoby. Dokument ten powinien zawierać: 

a) datę załadunku kruszywa, 

b) datę odbioru kruszywa potwierdzoną przez Zamawiającego, 

c) ilość ton kruszywa, 

d) markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo, 

e) nazwisko i imię kierowcy pojazdu 

f) miejsce dostarczenia kruszywa 

2. W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust.1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający zwróci fakturę bez jej księgowania i zapłaty.  

3. Należność będzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedłożenia wymaganych 

dokumentów.  

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

b)  za zwłokę należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 



2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą  

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 8  

1. Zamawiający może ograniczyć ilość zamówionego kruszywa drogowego, lub odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych: 

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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9  

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

a) Po stronie Wykonawcy: 

……………………………………….. tel. 

b) Po stronie Zamawiającego: 

………………………………………. tel. 

Zadaniem ich będzie wskazanie miejsca wyładowania kruszywa, potwierdzenie ilości, jakości 

oraz prowadzenie rejestracji dostarczonego materiału. 

 

§ 10  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

3. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustaw Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony 

poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi 

powszechnemu.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

                     

          ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA   
 


