
                                     UMOWA DOSTAWY       Dodatek nr 2 do SIWZ 

 

Nr WP.ZPI.271………2012R. 

 

zawarta w dniu ............... 2012 r. w Żelechowie  

pomiędzy Gminą Żelechów – Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie,  

NIP 826-21-72-692, 

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurkę – Burmistrza Żelechowa,  

zwaną w dalszej części umowy „Kupującym”   

a  

...............................................................................................................................prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji/ KRS............................ 

REGON .................., NIP ........................,  

reprezentowanym przez: .........................  

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”  

o następującej treści:  

 

 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego Sprzedający zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie 

Kupującemu na teren Miasta i Gminy Żelechów kruszywo drogowe w następującym 

asortymencie: 

- dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0 – 31,5 mm samochodami 

samowyładowczymi w ilości nie więcej niż 780 ton, 

- dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0 - 63 mm samochodami 

samowyładowczymi w ilości nie więcej niż 1120 ton. 

2. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpania wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia 2012r. 

 

§ 2 

1. Kruszywo drogowe zostanie dostarczone przez Sprzedającego na teren bazy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Żelechowie przy ul. Waisenberga 1  lub na miejsce inwestycji na 

terenie Miasta lub Gminy Żelechowa. 

2.  Dostarczenie przedmiotu umowy będzie następować w częściach (partiami). Sprzedający 

zobowiązuje się dostarczyć kruszywo drogowe w ciągu 3 dni od daty złożenia mu przez 

Kupującego zamówienia, co następować będzie faksem z podaniem ilości i rodzaju kruszywa. 

Transport kruszywa na teren bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie lub inne 

miejsce inwestycji. Dostarczone  kruszywo musi posiadać atest-aprobatę techniczną, która 

zezwala na stosowanie go w budownictwie drogowym. 

3.  Do wystawienia zamówień upoważniony jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Żelechowie. 

4. Dostawy winny być realizowane w godzinach i dniach pracy Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Żelechowie, tj.: godz. 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.  

5. Kupujący dokona odbioru przedmiotu umowy w dniu jego dostarczenia przez 

Sprzedającego, zaś z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru. W razie 

zastrzeżeń Kupującego co do ilości i jakości dostarczonego kruszywa Sprzedający 

zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii materiału prawidłowej ilości, jakości i 

parametrów, opisanych w protokole odbioru, w terminie 2 dni, co zostanie stwierdzone 

dodatkowym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

6. Ilości zamawianego na podstawie niniejszej umowy kruszywa towarów są szacunkowe 

(zależne od aktualnego zapotrzebowania Kupującego) i mogą ulec zmniejszeniu w okresie 

realizacji umowy, co nie stanowi zmiany umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówionego 

kruszywa Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia. 

 

§ 3 



1. Strony określają całkowitą, nieprzekraczalną wartość umowy na kwotę  ......................... zł 

brutto. 

2. W ramach wartości, o której mowa w ust. 1, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać 

kruszywo wymienione w § 1 ust. 1 za ceny wskazane w ofercie, stanowiącej integralną część 

umowy, tj.: 

 A/  ......... zł netto, słownie – ................................................................................   

               - za jedną tonę kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm. 

        ......... zł brutto, słownie – ................................................................................   

               - za jedną tonę kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm, tj.: 

nie więcej niż kwotę ………………zł brutto za 780 ton kruszywa drogowego o frakcji 0-

31,5 mm. Powyższa kwota jest ryczałtowym, całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem 

Sprzedającego zawierającym podatek VAT, koszty innych opłat publicznoprawnych, 

materiałów, dojazdów, itp. oraz wszelkie inne koszty pośrednie. 

       B/  ......... zł netto, słownie – ................................................................................   

      - za jedną tonę kruszywa drogowego o frakcji 0-63mm. 

            ......... zł brutto, słownie – ................................................................................   

      - za jedną tonę kruszywa drogowego o frakcji 0-63mm, tj.: 

nie więcej niż kwotę ………………zł brutto za 1120 ton kruszywa drogowego o frakcji 

0-63 mm. Powyższa kwota jest ryczałtowym, całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem  

Sprzedającego zawierającym podatek VAT, koszty innych opłat publicznoprawnych, 

materiałów, dojazdów, itp. oraz wszelkie inne koszty pośrednie. 

3. Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązuje się do utrzymania stałych stawek  

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2.  

 

§ 4 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – 

wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów, na podstawie 

protokołu częściowego odbioru. 

2. Zapłata ceny za dostarczony materiał nastąpi w formie przelewu na rachunek 

Sprzedającego w terminie 14 dni po otrzymaniu towaru oraz faktury. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Kupujący polecił swemu bankowi przelać na 

wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Sprzedającemu od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust.2 

przysługują odsetki ustawowe.  

5. Płatnikiem faktur za dostarczony towar w imieniu Zamawiającego będzie: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie 

ul. Waisenberga 1 

08 – 430 Żelechów 

NIP 826-21-72-692 

 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy po odbiorze kruszywa 

Kupujący złoży pisemną reklamację do Sprzedającego, w terminie do 2 dnia od stwierdzenia 

usterki. Sprzedający rozpatrzy reklamację i usunie nieprawidłowości w terminie 2 dni od 

zgłoszenia reklamacji, a w przypadku braków asortymentowych  - uzupełni brakujący towar 

w tym samym terminie. 

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący zwróci na koszt Sprzedającego wyroby 

będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na nowe.  

3. Sprzedający jest zobowiązany wydać Kupującemu dokumenty gwarancyjne materiałów, 

jeśli takich udzielił producent.  

   

§ 6 

1.  Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  przez 

Sprzedającego nastąpi przez zapłatę Kupującemu kar umownych w wysokości: 

a)  15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), gdy Kupujący odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, 



b)  10% (dziesięć procent) wartości zamówienia brutto, które pozostało do wykonania za 

każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu przez Sprzedającego realizacji dostawy w 

wyznaczonym mu terminie lub usunięciu stwierdzonych usterek i nieprawidłowości ponad 

termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zdanie drugie lub w § 2 ust. 5 zdanie drugie, 

c) 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Sprzedającego. 

2.  Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych.  

3.  Zapłata lub zastrzeżenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 

umowy, co nie dotyczy przypadku uregulowanego w ust. 1  pkt a). 

                                                                    

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy: 

a) Sprzedający nie podjął czynności związanych z realizacją umowy lub nie kontynuuje ich, 

pomimo pisemnego wezwania Kupującego z wyznaczeniem dodatkowego terminu do 

podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową; 

b) Sprzedający dopuszcza się innych rażących naruszeń postanowień umownych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej ze 

wskazaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w 

terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Kupującego o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Do rozpatrzenia sporów powstałych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egz. - dla 

Sprzedającego, cztery egz. - dla Kupującego. 

 

 

 

       SPRZEDAWCA                        KONTRASYGNATA                          KUPUJĄCY 

                                                                Skarbnika Gminy 

 

 

 

 

.............................................          .........................................               ........................................  


