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UMOWA O DOSTAWY  

Nr 032. ……… .2017 

 

 

zawarta w dniu   ………r. w Jakubowicach Murowanych, pomiędzy : 

1.  Gminą Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  

NIP 713-287-29-53, zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez: Edwina Gortata Wójta Gminy Wólka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej 

a  

2.  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:   

 

NIP  , zwanym w dalszej części umowy „DOSTAWCĄ”, 

reprezentowane przez:          

o treści następującej: 

 

§ 1    [Procedura] 

Niniejsza umowa zawarta jest  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym dotyczącym zasad udzielania zamówień 

publicznych nie przekraczających 30,000 EURO w Urzędzie Gminy Wólka.    

   

§ 2  [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2700 ton kruszywa drogowego dolomitowego 

z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2017 r. na terenie Gminy Wólka.  

2. Zamówienie dotyczy kruszywa o następujących frakcjach oraz ilościach: 

a) 0/31,5 zgodne z normą PN-EN 13242 około 1350 ton 

b) 4/31,5 zgodne z normą PN-EN 13043 około 1080 ton 

c) 31,5-63 zgodnie z normą PN-EN 13043 około 270 ton 

3. Ilości zakupionych ton kruszywa poszczególnych frakcji może ulec zmianie.  

4. Kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13043, PN-EN 13242 oraz powinno posiadać 

odpowiednie certyfikaty lub  świadectwa  potwierdzające spełnienie tej normy, które należy 

dostarczyć Zamawiającemu.  

5. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, szkła ani innych  zanieczyszczeń 

mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno rozkładalnych 

zanieczyszczeń (plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich 

zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń. 

6. Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport 

i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych, 

miejscach na terenie gminy Wólka. Nieprzedstawienie dokumentów z ważenia kruszywa 

dostarczonego każdym samochodem przed rozładunkiem na drodze może spowodować odmowę 

odbioru kruszywa. Zamawiający może dokonać kontrolnego ważenia pojazdów dostarczających 

kruszywo. 

 

§ 3  [Termin wykonania] 

1. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż w terminie 2 dni od podpisania umowy 

z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem odbioru kruszywa 

przedstawionym przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zakończenie dostaw nastąpi  nie później niż do dnia 30-11-2017 r. 
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4. Odbiór kruszywa na drogach będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7
30

 

- 15
00

 wyjątkowo w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą, sukcesywnie wg 

potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego z trzydniowym 

wyprzedzeniem, z uwzględnieniem harmonogramu, o którym mowa w  ust.2 niniejszego 

paragrafu. Zamówienia częściowe w formie pisemnej przesyłane będą na fax lub adres e-

mail podany przez Dostawcę. Potwierdzeniem odebrania zamówienia będzie potwierdzenie 

wysłania faxu lub wiadomości e-mail. 

5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych przełomów, 

intensywne opady deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Dostawcy o wstrzymaniu 

odbioru kruszywa. 

6. Zamawiający może nanieść zmiany do harmonogramu, o którym mowa w ust 2 niniejszego 

paragrafu, o czym powiadomi Dostawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.           .  

Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 4  [Szczegółowe zobowiązania Dostawcy] 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1. Dostawy 2700 ton kruszywa drogowego dolomitowego o frakcjach: 

a)  0/31,5 zgodne z normą PN-EN 13242 około 1350 ton 

b) 4/31,5 zgodne z normą PN-EN 13043 około 1080 ton 

c) 31,5-63 zgodnie z normą PN-EN 13043 około 270 ton 

 Ilość ton kruszywa może zostać zaokrąglona do liczby będącej wielokrotnością 

ładowności pojedynczego środka transportowego. 

2. Załadunku, ważenia, transportu i rozładunku kruszywa na wskazanych przez 

Zamawiającego drogach gminnych. 

3. Przedstawienia dokumentu z ważenia kruszywa (każdego samochodu) przed rozładunkiem 

na drodze oraz świadectwa jakości potwierdzające zgodność kruszywa z normami PN-EN 

13043, PN-EN 13242 wystawionymi oddzielnie dla każdej comiesięcznej partii kruszywa. 

Nie przedstawienie dokumentu z ważenia kruszywa może spowodować odmowę odebrania 

kruszywa. 

4. Wystawienia dowodu dostarczenia materiału, oraz uzyskania potwierdzenia jego 

dostarczenia na poszczególne drogi od upoważnionych przez Zamawiającego osób. 

5. Zebrania i wywiezienia kruszywa na własny koszt, jeśli nie spełnia ono wymagań 

jakościowych określonych w § 2 niniejszej umowy w terminie 3 dni, chyba, że strony 

zgodnie postanowią o usunięciu przez Dostawcę na jego koszt zanieczyszczeń 

wymienionych w § 2 ust.3. 

6. Pokrycia kosztów szkód powstałych na drogach gminnych w wyniku utwardzenia ich 

dostarczonym kruszywem nie spełniającym wymogów określonych w §2 ust. 1,2 i 3 

niniejszej umowy. 

7. Umożliwienie Zamawiającemu kontrolnego ważenia ilości dostarczanego kruszywa w celu 

sprawdzenia zgodności z dokumentami przewozowymi. W takim przypadku ze względu na 

dojazd do miejsca ważenia odległość transportowa może ulec wydłużeniu natomiast cena 

jednostkowa za dostawę kruszywa pozostaje bez zmian.  

8. Terminowego wywiązywania się z zamówień częściowych składanych z trzydniowym 

wyprzedzeniem, o których mowa w §3 pkt. 4.  
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§ 5  [Wynagrodzenie] 

1. Wartość dostaw objętych   umową określa się na podstawie ceny wynikającej z oferty z dnia 

…….... i wynosi: 

 

Frakcja 

kruszywa 

Ilość kruszywa 

w tonach 

Cena 

jednostkowa 

brutto za tonę 

Kwota zamówienia                          

(ilość ton * cena jednostkowa) 

0/31,5 1350   

4/31,5 1080   

31,5/63 270   

Łączna kwota zamówienia  

Łączna kwota zamówienia ………….zł brutto (słownie złotych:  00/100), w tym podatek VAT 

2. Cena jednostkowa za dostawę 1 tony  kruszywa jest niezmienna przez cały czas trwania 

umowy. 

3. Wydłużenie drogi dojazdu związane z wykonywaniem kontrolnego ważenia ilości 

dostarczanego kruszywa nie ma wpływu na ceny jednostkowe określone ust. 2 . 

 

 

 

§ 6  [Sposób rozliczenia] 

1. Rozliczenie należności za dostawy kruszywa odbywać się będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie przedłożonych faktur wraz z załącznikami: 

1) świadectwo jakości dostarczonego kruszywa 

2) dokumentami potwierdzającymi ważenie i odbiór kruszywa przez upoważnione przez 

Zamawiającego osoby. Dokument ten powinien zawierać co najmniej: 

a) datę załadunku kruszywa  

b) datę odbioru kruszywa potwierdzoną przez Zamawiającego 

c) ilość ton dostarczonego kruszywa  

d) markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo, 

e) nazwisko i imię kierowcy pojazdu,  

f) nazwę miejsca i nr drogi, na którą dostarczane jest kruszywo 

2. W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu Zamawiający zwróci fakturę bez jej księgowania i zapłaty. 

3. Wystawienie faktury przez Dostawcę odbywać się będzie każdorazowo po zakończeniu 

miesiąca. 

4. Należność będzie regulowana w terminie 21 dni od daty przedłożenia wymaganych 

dokumentów. 

5. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7  [Kary umowne] 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a) za zwłokę w wykonaniu zamówień częściowych składanych z trzydniowym 

wyprzedzeniem o których mowa w § 3 pkt. 4 - w wysokości 150 zł za każdy dzień 

zwłoki  

b) za zwłokę w usunięciu kruszywa lub zanieczyszczeń, o których mowa w § 4 ust 5,  

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust.1   za 

każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,   

c) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez 

Dostawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 

ust.1,  

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Dostawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 

ust.1,  

2) Zamawiający płaci  Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5 ust.1.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 8  [Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę 

w następujących przypadkach: 

1) W przypadku zwłoki w realizacji dostaw lub poszczególnych etapów dostaw 

określonych w harmonogramie powyżej 7 dni od planowanej daty zakończenia. 

2) Dostawca nie zrealizował  w ciągu 7 dni  zobowiązań określonych w § 4 ust 5 

niniejszej umowy licząc od daty doręczenia wezwania. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub ograniczenia ilości 

zamówionego kruszywa bez naliczania kar umownych:   

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. 

W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części dostaw. 

2) zostanie rozpoczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Dostawcy,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,  

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu 

powinno zostać złożone w terminie 60 dni od dnia, w którym zamawiający dowiedział się o 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

 

§ 9 [ Postanowienia końcowe ] 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

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

na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba  że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany.   

3. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustaw 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej strony. 
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§ 10 [ Załączniki ] 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1. Harmonogram odbioru kruszywa 
 

 

 

 

 

              DOSTAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr 032. …. .2017 

 

  Harmonogramu planowanych dostaw    

 

kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg gminnych 

w 2017 roku  

  

        

  Miesiąc Ilość ton    

  Marzec 125    

  Kwiecień 350    

  Maj 350    

  Czerwiec 350    

  Lipiec 350    

  Sierpień 350    

  Wrzesień 350    

  Październik 350    

  Listopad 125    

 

Dokładna data i godzina odbioru ustalana będzie telefonicznie przez Zamawiającego. 

 

W przypadku naniesienia zmian w harmonogramie Zamawiający powiadomi o tym fakcie Dostawcę 

z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

Osobą do kontaktu w sprawie dostaw jest pracownik zamawiającego ds. drogownictwa 

tel.: 081 746-48-44 w. 41 lub 692-532-480 

 

 


