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Wzór Umowy
Umowa zawarta w dniu ……………..2019 roku w Lisewie pomiędzy Gminą Lisewo,
z siedzibą: ul. Chełmińska 2, Lisewo, 86 – 230 Lisewo, zwaną dalej zamawiającym
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lisewo – Jakuba Kochowicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Izabeli Klafczyńskiej,
a ……………………………………………..
reprezentowaną/reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwaną/zwanym dalej wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
§1
1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 – 63 mm do wykonania
remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 2200 ton.
2. Faktyczna ilość dostarczonego kruszywa może ulec zmniejszeniu ze względu na możliwości
finansowe zamawiającego. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń względem zamawiającego
z tytułu zmniejszenia ilości zamówionego kruszywa.
§2
Zamawiający zleca z wykonawca przyjmuje do wykonania następującą usługę:
1. Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 – 63 mm do miejsc i w ilościach określonych
w załączonym wykazie.
2. Wymieniony w ust. 1 materiał wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we wskazane
przez zamawiającego miejsca na terenie Gminy Lisewo określone w załączonym wykazie.
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ustala się następująco:
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia: 10.05.2019 r.
2) Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym
wykonawcą w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
3) Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dostawę
1 tony kruszywa wapiennego w wysokości:
……… zł netto
……… zł podatek VAT
……… zł brutto
Słownie brutto: …………………………..
1

2. Wysokość wynagrodzenia zależna będzie od faktycznej ilości dostarczonego kruszywa
wapiennego.
3. Podstawą wypłacenia należności za wykonanie przedmiotu umowy jest pisemne potwierdzenie
wykonania
całości
przedmiotu
zamówienia
przez
upoważnionego
pracownika
Urzędu Gminy w Lisewie.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty
wpływu do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymienionym w ust. 3
pisemnym potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu zamówienia.
§4
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, kara w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy (faktyczna ilość niedostarczonego w terminie kruszywa w t. x cena brutto 1 tony kruszywa
podana w § 3 ust. 3 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
2. Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
wykonawca, kara w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (faktyczna ilość
niedostarczonego kruszywa w t. x cena brutto 1 tony kruszywa podana w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy).
3. Za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
zamawiający, kara w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (faktyczna ilość
niedostarczonego kruszywa w t. x cena brutto 1 tony kruszywa podana w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy).
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
dla siedziby zamawiającego Sąd Powszechny. Zmiana postanowień umowy może nastąpić
za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej.
§6
Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
wykonawca, a 2 egzemplarze zamawiający.

Załączniki:
1. Wykaz miejsc i ilości dostarczonego do poszczególnych miejsc kruszywa.

Zamawiający:

Wykonawca
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