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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr ……/2021 

 

 

zawarta w ……………………… 2021 r. w Sułowie pomiędzy:  

 

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Pana Leona Bulaka – Wójta Gminy Sułów,  

przy kontrasygnacie Pani Aleksandry Zając – Skarbnika Gminy Sułów, 

a 

firmą…….…………………………………………………………........................................................

............. zwaną dalej „wykonawcą” reprezentowaną przez: 

Pana/Panią 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Zakup i dostawa 

do Gminy Sułów kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 w ilości 1000 ton w 2021 roku”. 

2. zgodnie z warunkami zapytania ofertowego znak RR.271.29.2021 oraz ofertą, którego 

przedmiotem jest zakup i dostawa materiału kamiennego mieszanki o frakcji 0-31,5 (dalej 

„Towar”) do miejscowości na terenie gminy Sułów w ilości 1000 ton.  

3. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport, rozładunek towaru  i wszystkie 

koszty z tym związane, do miejscowości na terenie gminy Sułów wskazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca świadczyć będzie usługi własnymi środkami transportu, które spełniają wszelkie 

wymogi do przewozu rzeczy określonych w ust. 1. 

5. Wykonawca zakupi materiał za środki własne i dostarczy Zamawiającemu stosowne certyfikaty.    

6. Termin dostawy, ilość kruszywa i miejscowości do których kruszywo ma zostać 

przetransportowane strony będą ustalały każdorazowo telefonicznie w terminie 7 dni przed 

planowaną dostawą. 

7. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanego kruszywa określona w §1 pkt. 1 może być 

mniejsza lub większa; ostateczna ilość kruszywa wynikać będzie z realizacji zamówienia do 

końca czasu trwania umowy wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 2.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia i 

licencje do prowadzenia działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca 

oświadcza, że spełnia wszelkie wynikające z tego tytułu obowiązki, w tym m.in. ubezpieczenie 

pojazdu, kierowcy oraz przewożonych rzeczy. 

2. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną wynajmowanych 

pojazdów, jak również za pełną dokumentację pojazdów wraz z ubezpieczeniami, 
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gwarantującymi ich przejazd na zamówionej trasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

Polsce. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie czasu pracy 

kierowcy i przestrzegania warunków przewozu z tego wynikających, obowiązujących w Polsce. 

4. Wykonawca gwarantuje, że używane do świadczenia usług pojazdy będą sprawne technicznie, 

bezpieczne dla ruchu, będą spełniały wszystkie wymagane przepisami prawa normy związane z 

realizacją usługi oraz będą spełniać standard wymagany przez Zamawiającego. 

5. Towar winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, dotyczącym 

kruszyw budowlanych. 
 

§ 3.  

TERMIN REALIZACJI 

 

Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy świadczone będą w okresie od dnia podpisania 

umowy do dnia 17 grudnia 2021 r.  
 

§ 4.  

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ……………... - cena brutto  za 1 tonę (słownie: 

……………………………………………. ), w tym podatek VAT w obowiązującej stawce. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie każdorazowo po zrealizowaniu 

jednostkowej dostawy partii Towaru i obejmuje wszelkie koszty związane z należytym 

wykonaniem umowy, w szczególności koszty dostawy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie wystawionej faktury VAT 

lub rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku.  

4. Faktura lub rachunek będzie wystawiana na GMINA SUŁÓW, Sułów 63, 22-448 Sułów, NIP: 

922-29-42-581. 
 

§ 5.  

KARY UMOWNE 

 

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia;  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w 

wysokości 2 000,- zł. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 2 000,- zł. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1 w 

przypadku odstąpienia od umowy. 

6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 

1) jeżeli Wykonawca  wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, 
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2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w 

przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w  ust. 3. 

 

§ 6.  

ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności przy spełnieniu 

następujących warunków: 

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 

części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć 

i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z 

należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych.),  

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, 

3) rezygnacja  przez  Zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim 

przypadku  wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  

Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia,  

 

§ 7.  

GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony Towar. Termin ten liczy się 

od dnia dostawy danej partii Towaru. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości Towaru. W przypadku, gdy dostarczony 

Towar będzie złej jakości, Zamawiający zgłasza ten fakt wykonawcy niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu tygodnia od dnia dostawy. 

3. W przypadku złej jakości towaru Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić niezwłocznie  

reklamacje i wydać Towar odpowiedniej jakości, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

zgłoszenia reklamacji. W przeciwnym wypadku Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kare 

umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Towaru o odpowiedniej 

jakości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia samochodów z dostarczonym 

Towarem. 

 

§ 8.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy i zapytanie ofertowe.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory te będzie rozstrzygać właściwy Sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa przewozowego. 

4. Wszelkie zmiany w treści umowy bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego oraz formy 

pisemnej – aneksu  i nie mogą być wprowadzone przed dniem jego podpisania pod rygorem 

nieważności. 
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 


