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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr ….. /2019 

(projekt) 

 

zawarta w dniu  ……………….. pomiędzy Gminą Rybczewice z siedzibą  

w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

reprezentowaną przez:  

………………. – Wójta Gminy Rybczewice  

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – …………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

……………… 

z siedzibą w …………….., NIP: ……., REGON: ………….., 

reprezentowaną przez: 

………………… – …………………….  

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach 

przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw z rozłożeniem i zagęszczeniem kruszywa 

łamanego dolomitowego o frakcji: 0-31 mm samochodami samowyładowczymi w ilości 

około 1 000 ton, 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania dostaw i zapłacenia ceny ofertowej. 

3. Określony w punkcie 1 przedmiot dostawy z rozłożeniem i zagęszczeniem powinien być 

zgodny z wymogami zaproszenia do składania ofert które stanowiącej integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Dostawy wykonywane będą transportem Dostawcy w dniach roboczych w godzinach  od 

8.00 do 16.00 w ciągu 48 godzin od otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 

§ 2 

Termin realizacji dostawy : od ................................... do 31.10.2019 r. 

   

§ 3 

1. Wartość dostaw objętych niniejszą umową określa się na podstawie ceny wynikającej  

z oferty i wynosi ................................. zł. brutto (słownie: .................................................. 

złotych), w tym podatek VAT (.....%) ....................... zł. 

2. Cena jednostkowa za dostawę 1 tony kruszywa frakcji 0-31 mm wynosi ...............zł brutto 

(słownie: ....................................... złotych), w tym podatek VAT(......%) ...... zł  

i jest niezmienna przez cały czas trwania umowy. 

3. Strony ustalają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej ilości dostaw. 

4. Podstawą rozliczenia dostawy będzie odbiór ilościowy i jakościowy na podstawie WZ oraz 

prawidłowo wystawionej przez Dostawcę i przedłożonej faktury. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 
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7. Dostawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 przysługują 

odsetki ustawowe. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać   

je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów  

i w następującej wysokości: 

1.1 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego  

brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości  0,2%  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1  za dostawy, od których realizacji odstąpiono. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 5 

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 

odsetek za opóźnienie. 

§ 6 

Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnej formy po rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd  

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

         

 

   W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Dostawcy: 
 
 
 
 

…………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

…………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

…………………………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 

  

 


