
UMOWA NR …………….. 
 

zawarta w dniu ……………..  w Grabicy, pomiędzy: 
Gminą Grabica, 97-306 Grabica,  
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kulińskiego – Wójta Gminy Grabica,  
NIP  771-17-33-841              
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 

(nazwa firmy)…………………………………………………..…………………………………….…. 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………...……….…. 
działającą  w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………../centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

NIP ..........…………...                                                                   REGON ……………... 
zwanymi dalej WYKONAWCĄ 
 

po przeprowadzeniu procedury zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy w Grabicy Regulaminem 

dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Grabica, dla których nie 

ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta 

umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do DOSTAWY KRUSZYWA KAMIENNEGO 

DOLOMITOWEGO, NIEZBĘDNEGO DLA ROBÓT DROGOWYCH 

PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, 

WOJ. ŁÓDZKIE, zgodnie z niniejszą umową.  
2. Wykonawca sprzedaje wraz z dostawą, a Zamawiający nabywa do 500 Mg kruszywa 

kamiennego dolomitowego, o następujących frakcjach i ilościach: 
a)  4 mm – 31,5 mm - do 500 Mg 

3. Dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego odbywać się będzie doraźnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego. 
4. Dostawa odbywać się będzie w miejsca (na terenie Gminy Grabica) wyznaczone przez 

Zamawiającego ustalone każdorazowo w miarę możliwości i potrzeb ilościowych 

Zamawiającego. 
5. Sukcesywna dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego odbywać się będzie  

każdorazowo po zgłoszeniu telefonicznym pod numer  tel: ……. zapotrzebowania ilościowego i 

asortymentowego, potwierdzonego faksem na nr fax:. …….. lub pisemnie  przez uprawnionego 

pracownika ze strony Zamawiającego. 
6. Termin każdorazowej dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego będzie określony,   

w każdym zgłoszeniu zapotrzebowania ilościowego ze strony Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się na piśmie do potwierdzenia tego terminu, jako właściwego do odbioru 

zamawianej partii kruszywa. 
7. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze  

z tytułu dostawy mniejszej ilości kruszywa kamiennego dolomitowego, niż określonej  

w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Za dostarczone kruszywo kamienne dolomitowe  Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę 

wynikającą z ilości i rodzaju frakcji zakupionego kruszywa, na podstawie ceny jednostkowej 1 

Mg kruszywa kamiennego: 



a) ……netto za 1 Mg kruszywa o frakcji 4 mm - 31,5mm 
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy: 

……….  zł brutto (słownie:  ………… brutto), zgodnie z ofertą złożoną w dniu …………. 
3. Cena jednostkowa wskazana w ust. 1 nie będzie waloryzowana przez okres obowiązywania 

umowy.  
4. Zamawiający będzie regulować należności na rzecz Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie przelewu na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. Faktura VAT może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie  

w przypadku przyjęcia kruszywa, poprzez dokonanie czynności, o której mowa w § 3 ust. 1, bez 

zastrzeżeń. 
5. Faktura VAT za kruszywo dostarczone w miesiącu grudniu winna być wystawiona i dostarczona 

do Urzędu Gminy w Grabicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia. 

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3 
1. Odbiór ilościowy zakupionej partii kruszywa będzie dokonany poprzez podpisanie dowodu 

wydania WZ przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Osoba 

upoważniona ze strony Zamawiającego jest uprawniona do odmowy podpisania dokumentu WZ 

albo podpisania go z zastrzeżeniami, co jest równoznaczne z odmową przyjęcia zakwestionowanej 

partii kruszywa albo przyjęciem jej części (skutkującego uznaniem, że doszło do nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę w postaci zwłoki w wydaniu partii kruszywa), w 

przypadku, gdy dostarczone kruszywo nie odpowiada co do ilości lub jakości parametrom 

wskazanym w zamówieniu. 
2. Do każdej faktury VAT, Wykonawca dołączy deklarację zgodności z normą PN-EN 13242, PN-

EN 13043 lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego kruszywa dolomitowego 

dostarczonej partii kruszywa oraz zestawienie dowodów wydania – WZ zawierające następujące 

informacje: 
a) nr dowodu wydania – WZ,  
b) miejsce i datę zakupu, 
c) ilość (ciężar) i rodzaj (frakcję) załadowanego kruszywa kamiennego dolomitowego, 
d) nr rejestracyjny pojazdu. 

 

§ 4 
1. Kruszywo kamienne dolomitowe winno posiadać odpowiednią jakość i spełniać aktualne normy , 

w tym mi.in. PN-EN 13242, PN-EN 13043. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności parametrów zakupionego 

kruszywa z deklarowanymi przez Wykonawcę, lub innych jawnych wad/ uchybień w danej partii 

kruszywa, Zamawiający powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę pisemnie lub faxem, 

lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty jej odbioru (w tym odbioru z zastrzeżeniami) 

widniejącej na dokumencie WZ. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

odpowiedzieć na reklamację Zamawiającego. 
3. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa, jeżeli Wykonawca nie zgadza się z reklamacją 

złożoną w trybie określonym w ust. 2 albo w terminie w tym ustępie wskazanym na reklamację 

nie odpowie, Zamawiający zleci wykonanie badań kruszywa w uprawnionym laboratorium. Przy 

pobraniu próbki kwestionowanej partii kruszywa będzie obecny przedstawiciel Wykonawcy, który 

zostanie wydelegowany w tym celu w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia o 

reklamacji. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie zgłosi się do Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający pobierze próbkę kwestionowanej partii kruszywa. Z czynności pobrania 

próbki kwestionowanej partii kruszywa, w celu skierowania jej do badania w niezależnym 

laboratorium, zostanie spisany protokół pobrania próbki. Dni ustawowo wolne od pracy powodują 

automatyczne przedłużenie powyższych terminów o te dni.  
4. W przypadku potwierdzenia niezgodności badanej partii kruszywa ze złożonym zamówieniem lub 

z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.  



5. Zamawiający oznaczy i umieści reklamowaną partię kruszywa w miejscu umożliwiającą jej 

identyfikację, nie użyje jej do zabudowy i będzie przechowywał ją w sposób właściwy dla tego 

towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji.  
6. W przypadku potwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w toku 

postępowania reklamacyjnego Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z odbiorem  

i załadunkiem wadliwej partii kruszywa oraz dostawy i rozładunku nowej partii kruszywa wolnej 

od wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
1.   Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 15 grudnia 2017 r. z tym, że w przypadku: 

a)  zrealizowania dostaw maksymalnej ilości kruszywa, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy,  
albo 
b)  wcześniejszego wydatkowania maksymalnej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2, umowa 

wygaśnie przed upływem tego terminu. 
2.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o przyczynach i dacie wygaśnięcia umowy w drodze pisma 

skierowanego na adres siedziby Wykonawcy  
 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zgłoszenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia 

jego majątku, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną  

i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w 

przypadku co najmniej dwukrotnego wystąpienia potwierdzonych w toku postępowania 

reklamacyjnego zastrzeżeń co do jakości kruszywa kamiennego dolomitowego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokości: 

a) za opóźnienie dostawy danej partii kruszywa - w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii 

kruszywa brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) za dostawę kruszywa kamiennego dolomitowego nie odpowiadającego parametrom 

wskazanym w zamówieniu lub normom co do jakości – w wysokości 50% wartości brutto 

dostarczonej partii dotkniętej wadą, niezależnie od wykonania obowiązku, o którym mowa w 

§ 4 ust. 4 i 6.  
2. Jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.   
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia   

za wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej  

w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



 

§11 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA: 
 


