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załącznik nr 5 

UMOWA NR RG.7013.9.2013 
PROJEKT 

 

zawarta w dniu ………………… w Rokietnica pomiędzy:  

Gminą Rokietnica, 37-562 Rokietnica, NIP 792-20-32-065, zwanym dalej "Zamawiającym" 

i reprezentowanym przez:  

1. Bożena Gmyrek – Wójt Gminy Rokietnica 

przy kontrasygnacie 

2. Magdalena Skupień–Jurkiewicz – Skarbnik Gminy Rokietnica, 

a 

firmą: ………………………………………………………. 

          ……………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez: 

1. ………………………………….. – osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy 

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 
 

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu: 

RG.7013.9.2013. Przedmiot umowy dotyczy dostawy 800 m3 kruszywa łamanego frakcji 0-63 

mm do niżej wymienionych sołectw i w następujących ilościach: 

1. Czelatyce – 100 m3 

2. Rokietnica – 200 m3 

3. Rokietnica Wola – 200 m3 

4. Tapin – 100 m3 

5. Tuligłowy – 200 m3 

 

§ 2 
 

Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i 

odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: 

z ramienia Wykonawcy: ………………………………………., telefon ……..………………., 

fax ……..………………., 
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z ramienia Zamawiającego: ………………………………………., telefon 016 622 13 91,    

fax 016 622 13 91 

 

 § 3 
 

Umowa zostaje zawarta od dnia 2013-03-19 do dnia 2013-04-12. 

 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, 

do miejsc i w ilościach szczegółowo opisanych w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany materiałów wadliwych 

lub niezgodnych z opisem zamówienia, na własny koszt. 

3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni. 

 

§ 5 
 

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 części 

dostaw. 

Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 6 
 

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 

………………… zł netto + 23 VAT % …………….. zł. Razem brutto …………………… zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………...  

Podstawą do zapłaty faktur stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony 

umowy za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. Należność 

płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
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§ 7 
 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8 
 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 

 

§ 9 
 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości wysokość 0,3 % wartości dostawy w 

przypadku nieuzasadnionej zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nieodpowiadającego 

ustaleniom umowy określonym w § 1, za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

wykonaną potwierdzoną przez zamawiającego część umowy. 

 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 
 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią 

inaczej. 

 

§ 12 
 

 

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

likwidacyjnego. 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

 

§ 13 
 

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

§ 14 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA  

 

 

 


