
Załącznik nr 6 

Umowa nr  .................... 

W dniu ............................... w Gorzycach – pomiędzy  

Gminą Gorzyce zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

mgr inż. Mariana Grzegorzek  -  Wójta Gminy 

a, ……………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów 

kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych     

na terenie Gminy Gorzyce w 2014 r. z dnia …………………... 

§ 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do sukcesywnej dostawy materiałów kamiennych na cele 

bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy 

Gorzyce w 2014 r.  (sukcesywnie w miarę potrzeb) 

1) szacunkowa ilość materiałów – 2000 t, w tym: 

     -  kruszywo kamienne (mieszanka)  4-20 mm -   600 t. 

     -  kruszywo kamienne (mieszanka) 0-32 mm  -   600 t.                                                            

-  kruszywo kamienne (mieszanka)  0-63 mm  -  800 t.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia o 50 %  

poszczególnych frakcji materiałów kamiennych wyszczególnionych w pkt. 1w ramach 

ogólnego limitu zamówionych materiałów. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całego limitu dostawy. 

 

2. Warunki realizacji dostawy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów kamiennych partiami            

w ilościach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (rozpoczęcie realizacji 

dostawy w terminie do trzech dni roboczych od przyjęcia zamówienia)            

2) Dostawa materiałów kamiennych wykonywana będzie przy użyciu samochodu 

ciężarowego samowyładowczego,  bezpośrednie dyspozycje dotyczące miejsca 

wbudowania materiałów zostaną wydane Wykonawcy przez sołtysa miejscowości lub 

inna osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Dostarczone materiały kamienne  

należy wbudować poprzez uzupełnienie zagłębień, wyrw i ubytków w nawierzchniach 

nietrwałych na wskazanych odcinkach dróg zgodnie z dyspozycją Zamawiającego 

3) Dostarczone materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać 

odpowiednie świadectwa i certyfikaty  

4) Rozliczanie dostaw odbywać się będzie za okresy miesięczne  na podstawie zestawienia 

miesięcznego zawierającego: datę dostawy, ilość i asortyment materiałów kamiennych, 

miejsce dostawy, numer rejestracyjny samochodu oraz potwierdzenie dostawy przez 

dysponenta (do zestawienia należy załączyć kwity wagowe: WZ lub MW na 

poszczególne dostawy). 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia: 

-  sukcesywnie w 2014 r.  od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2014 r. 



 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

wynagrodzenie (z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt. 3) do wysokości ………………. zł  + 

VAT   tj. …………… zł ( słownie: …………………………………………… złotych). 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i odebraną ilość 

materiałów kamiennych z zastosowanie cen jednostkowych zawartych w ofercie 

Wykonawcy z dnia …………………….. 

3. Wynagrodzenie wyszczególnione w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane                 

z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.  

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonanie umowy w terminie 14 dni 

od daty wpływu faktury po dokonanym odbiorze za miesięczne okresy dostaw. 

§ 5 

Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje jakość materiałów kamiennych zgodnie z obowiązującymi 

normami  i przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectw jakości materiałów 

kamiennych na każde wezwanie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wagi materiałów 

kamiennych na wskazanej przez siebie wadze. 

§ 7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę zdrowia poniesione przez  

personel lub majątek Wykonawcy podczas realizowania umowy oraz odpowiedzialność         

w stosunku do stron trzecich włącznie z odpowiedzialnością za uszkodzenia lub utratę 

zdrowia podczas realizowania umowy. 

§ 8  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku         

nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy 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 terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie,        

w przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd 

dla Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

  

   

                 Zamawiający                                                                      Wykonawca 


