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Wzór umowy 
 
 

 

WZÓR UMOWY 
Asortyment  1, 2 i 3 

 

 

zawarta w dniu  …………….r. pomiędzy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, NIP 866-00-01-412, REGON 

830251455, Sąd Rejonowy w Kielcach  X Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000148363, Kapitał Zakładowy 28 768 000, 00 PLN, opłacony w całości, zwanym dalej „Zamawiającym",  

 

a  

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

........... NIP ….................................. REGON ….............................................. wpisany do rejestru 

…............................... nr..........................., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: 

1................................................................................................ 

2. …......................................................................................... 

o następującej treści: 
 

Podstawa prawna 

§ 1 

1 W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej realizowanej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia którym jest „Zakup wraz z dostawą (miejsce dostawy 

miejscowość Staszów) kruszywa naturalnego i pisaku zwykłego”- zwana dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, 

zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z : 

-  ofertą z dnia  ………………..2022 r. 

Przedmiot Umowy 

§ 2 

1.   Kruszywo naturalne 0,63 - szacowana ilość 160 ton. 

2. Kruszywo naturalne 0,32 - szacowana ilość 160 ton. 

3. Piasek zwykły - szacowana ilość 100 ton. 

2. Podane ilości danej frakcji kruszywa są jedynie szacunkowe. W trakcie realizacji umowy ilości te mogą ulec 

zmianie.  

3. Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które 

to dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu. 

4. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN, oraz dopuszczone do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Dostarczany asortyment powinien być jednorodny bez zanieczyszczeń 

i bez domieszek gliny. 

5. Dostarczony piasek musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN, oraz dopuszczony do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Piasek powinien być jednorodny bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. 

6. Wykonawca do oferty musi dołączyć stosowne dokumenty stwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę 

materiał może być wykorzystywany w budownictwie drogowym.   

7. W przypadku jakichkolwiek trudności w odbiorze materiału Wykonawca zobowiązany jest wskazać innego 

Wykonawcę, który zapewni odbiór zamawianego materiału w określonej ilości, rodzaju i czasie oraz zgodnie  

z obowiązującymi cenami ofertowymi. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi deklarację zgodności lub badania laboratoryjne bądź inny 

dokument potwierdzający jakość odebranej partii materiału. 

 

Terminy realizacji dostawy 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od podpisania umowy  do dnia 15.09.2022r. 

 

 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
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§ 5 

1. Z tytułu realizacji dostaw kruszyw Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące iloczynem 

ilości dostarczanego kruszywa oraz ceny 1 tony kruszyw oraz piasku. 

2. Przewidywana wartość przedmiotu umowy według ceny zaoferowanej przez Wykonawcę wynosi: 

 

a) za 1 tonę piasek zwykły: 

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................), 

łączna kwota za wykonanie zadania: 

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

 

b) za 1 tonę  0,63 kruszywo naturalne  

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

łączna kwota za wykonanie zadania: 

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

 

c) za 1 tonę 0,32 kruszywo naturalne : 

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................), 

łączna kwota za wykonanie zadania: 

netto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

podatek VAT ............% .................. zł (słownie: ......................................................................................) 

brutto ....................................  zł (słownie: ......................................................................................................) 

 

 

Zasady dostaw i płatności wynagrodzenia 

§ 6 

1. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy  przedmiot umowy  według potrzeb  

2. Wykonawca dostarczy zakupiony asortyment do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, na terenie 

miejscowości Staszów.  

3. Płatność faktury odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze  

w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury. 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia. 

2. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie usługi będzie Pan/i/ 

……………................................... - ………………..………………. tel. sł. ……………………………. 

3. Sprawującym nadzór nad świadczeniem usługi ze strony Zamawiającego będzie 

Pan/i:............................................................................., tel. ......................................... 

 

Kary umowne 

§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

1) Za dostarczenie Zamawiającemu towaru wadliwego, o nieodpowiedniej jakości oraz ilości w wysokości 3% 

wartości umowy, o której mowa § 5 ust. 2 - za każdy taki przypadek. Zamawiający, w takim przypadku ma 

prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć Wykonawcy karę o której mowa w § 8 ust. 1 

pkt. 2. 

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy, 

wymienionego w § 5 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeśli kary nie pokrywają 
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wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Kary będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że 

1)  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)  Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie 

przedmiotu niniejszej Umowy; 

3) Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

 

1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

WYKONAWCA:                          ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

UWAGA! Jeżeli z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na wszystkie części 

zamówienia, to jako przedmiot Umowy będzie wpisane wykonanie całego zamówienia. Jeżeli 

natomiast z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na wykonanie tylko wybranej 

części zamówienia, to jako przedmiot Umowy zostanie wpisana tylko ta część. 


