
 

 

 

 

załącznik nr 5 do siwz 
UMOWA NR …………………………….. 

 
zawarta w dniu…………………………..2020 r. pomiędzy: 

 
Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Pana Krzysztofa Czerwińskiego – Burmistrza Drawska Pomorskiego,  
ul. Gen W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 
§1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz 

Zamawiającego kruszywa kamiennego łamanego, do remontu dróg gruntowych o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz 
z załadunkiem na środki transportowe Zamawiającego oraz sprzedaży na rzecz Zamawiającego mieszanki gruzu 
budowlanego kruszonego o frakcji 0/63 mm do remontu dróg gruntowych (z czego udział frakcji 32-63 mm 
w mieszance winien wynosić min. 70%) wraz z załadunkiem na środki transportowe Zamawiającego  
w ramach zadania pn. „Zakupu kruszywa do remontu dróg gruntowych”. 

2. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem  umowy  jest  „Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych”, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, określonymi do SIWZ: 
1) sprzedaż na rzecz Zamawiającego kruszywa kamiennego łamanego, do remontu dróg gruntowych o uziarnieniu 

0/31,5 mm wraz z załadunkiem na środki transportowe Zamawiającego 
2) sprzedaż na rzecz Zamawiającego mieszanki gruzu budowlanego kruszonego o frakcji 0/63 mm do remontu 

dróg gruntowych (z czego udział frakcji 32-63 mm w mieszance winien wynosić min. 70%) wraz z załadunkiem 
na środki transportowe Zamawiającego; 

2. Odległość miejsca odbioru kruszywa/gruzu od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (tj. od miasta Drawsko 
Pomorskie) nie może być większa niż 10 km. 

3. Kruszywo/gruz będzie odbierane przez Zamawiającego sukcesywnie w miarę jego potrzeb w terminie od dnia 
zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 r. 

4. Mieszanka kruszywa powinna posiadać następujące właściwości: 
1) skład ziarnowy zgodny z normą PN-EN 933-1:2000: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania, 
2) geometryczne właściwości kruszyw zgodne z normą PN-EN 933-4:2001: Oznaczenie kształtu ziaren - Wskaźnik 

kształtu oraz normy arkuszowej wchodzącej w skład normy PN-B-06714:1989: Kruszywa mineralne. Badania; 
3) wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa zgodna z normą PN-B-04481:1988 „Grunty 

budowlane. Badanie próbek gruntów”; 
4) wskaźnik nośności mieszanki zgodny z załącznikiem „A” normy PN-S-06102:1997 „Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie”. 
5. Sprzedaż kruszywa/gruzu będzie następować sukcesywnie a Zamawiający będzie telefonicznie informował 

Wykonawcę o terminie i ilości odbieranego materiału w ramach danej partii kruszywa. 
6. Wykonawca musi oddać kruszywo/gruz do dyspozycji Zamawiającego w terminie ………………….. od momentu 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5. 
7. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego. 
8. W przypadku zaistnienia podejrzenia niezgodności mieszanki kruszywa/gruzu z normami określonymi w SIWZ i nie 

uznaniu zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiający zleci badanie laboratoryjne próbki dostarczonej partii kruszywa. 
9. Wynik stwierdzający niezgodność spowoduje, że kosztami badań i transportu zostanie obciążony Wykonawca,  

a materiał zostanie wymieniony na inny - zgodny z normą. 
 
 

§ 3 
1. Strony ustalają stawkę wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości: 

1) sprzedaż kruszywa: ……….. zł netto, a ……….. zł brutto (słownie: …………………..) za jedną tonę kruszywa 
wraz załadunkiem na środki transportowe Zamawiającego; 

2) sprzedaż gruzu: ………… zł netto, a ……………… zł brutto (słownie: …………………..) za jedną tonę gruzu wraz 
załadunkiem na środki transportowe Zamawiającego. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… r. 
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty: 180.000,00. 

złotych brutto. 
3. Stawka określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 



 

 

 

 

4. Wartość,  o  której  mowa  w  ust.  1  jest  rozumiana,  jako  stawka stała,  niepodlegająca żadnym  zmianom   
w trakcie realizacji umowy  obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym opłaty, podatki 
(również podatek VAT), koszty  załadunku oraz inne koszty, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby 
niemożliwe. 

5. Podstawę  rozliczenia  wykonania  przedmiotu  umowy  stanowić  będzie  faktura  wystawiona  przez Wykonawcę  
i doręczona Zamawiającemu.  

6. Ostatnią fakturę należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2020 r. 
7. Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  kruszywa/gruzu   zatwierdzony  przez  upoważnionego przedstawiciela  

Zamawiającego,  spisany  w  dniu  zakupu,  stwierdzający  wymaganą jakość i ilość kruszywa oraz  zgodność   
z terminem jego dostawy. 

8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
Nr …………………………………………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

9. Rozliczenie płatności za wystawione faktury będzie następowało na zasadzie podzielonej płatności tzw. „split 
payment”. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy należy do Wykonawcy i został do niego 
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
12. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego.  
 

§ 4 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 brutto (nie dotyczy to sytuacji 
określonej w art. 145 ustawy Pzp). 

3. Przewiduje się możliwość dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 
 

§ 5 

1. W przypadku nie wykonania w całości lub części umowy, w terminie, o którym mowa w 2, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 
brutto za każdy dzień, w którym stwierdzono wystąpienie zwłoki. 

2. Naliczona kwota kar umownych może być potrącona z kwoty przedłożonej do zapłaty faktury za dostarczony 
przedmiot umowy. 

3.   Postanowienia § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 
 

§ 8 
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

§ 9 
Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Oferta przetargowa. 
 

§ 10 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze 
względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 
 

§ 11 
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
 i jeden dla Wykonawcy.  

 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 


