Wzór
Umowa
Zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy Gminą Jakubów, z siedzibą w Jakubów
ul. Mińska 15,05-306 Jakubów, powiat miński, woj. Mazowieckie NIP: 8222146582
REGON:711582718 reprezentowaną przez:
Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozplantowanie wraz z zagęszczeniem przy
pomocy walca drogowego na wskazanych drogach gminnych około 1 800,00 ton destruktu
asfaltowego, powstałego w wyniku prac związanych z bezpośrednim frezowaniem warstwy
asfaltowej ścieralnej.
Zamawiający nie dopuszcza destruktu powstałego w wyniku rozkruszenia płyt wyciętych
z nawierzchni asfaltowej oraz brył uzyskiwanych z płyt. Destrukt asfaltowy winien być bez
domieszki materiałów obcych w tym także bez podbudowy z kruszyw naturalnych lub
sztucznych.
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
3. W zależności od ceny jednostkowej, ilości dostarczonego towaru mogą ulec zmianie.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy wg. najlepszej wiedzy zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wytycznymi Zamawiającego oraz
z należytą starannością , wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności oraz
oświadcza, iż posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wymagane uprawnienia
2. Dostawy będą odbywać się samochodami samowyładowawczymi.
3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych
praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego
wykonania.
6. W dniu realizacji dostawy do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji Zamawiający dokona
sprawdzenia zgodności dostarczonego Kruszywa (pod kątem ich wagi i jakości) z
zamówieniem oraz Umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności
Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia.
7. Każda ilość dowiezionego materiału musi być potwierdzona przez sołtysa danej wsi oraz
Zamawiającego na załączonej do niniejszej umowy karcie dowozu materiału.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zdanie 2 powyżej Wykonawca zobowiązuje się w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego uwag lub
zastrzeżeń do ponownej realizacji dostawy (uzupełnienia dostawy w zakresie stwierdzonych
braków lub innych zastrzeżeń lub kompleksowej realizacji dostawy w przypadku gdy dostawa
była w całości zrealizowana wadliwie) na swój koszt do lokalizacji wskazanej przez

Zamawiającego, przy czym o terminie tym zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający dokonana ponownej weryfikacji. Nie umniejsza
to odpowiedzialności Wykonawcy określonej w § 4 Umowy.
9. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
działania lub zaniechania własne.
10.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy do:
około 1300 t do 30.06.2019 roku , pozostała ilość w zależności od zapotrzebowania
Zamawiającego do 31.10.2019r.
11.Zamawiający wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość
realizacji danej dostawy: Pana Jacka Biadunia.
§ 3.
1. Wynagrodzenie za prace określone w § 1 umowy ustala się w wysokości brutto:
za 1 tonę destruktu asfaltowego …………… zł
Słownie: ……………………………………………………………………………..
- w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie ………………………….. zł)
(Słownie złotych ………………………………………………………………………..)
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego
przelewem, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur, w ciągu ……. dni od
daty otrzymania.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia poszczególnych dostaw stanowić będzie karta dowozu
materiału oraz protokół odbioru wykonanych prac.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonywać zmiany zakresu ilościowego
dostarczanego sukcesywnie destruktu, z zastrzeżeniem że całkowita wartość Umowy nie
wzrośnie.
5. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie mają charakter stały i obowiązywać będą do końca
realizacji Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot naliczonych tytułem kar umownych
z należnego wynagrodzenia.
§ 4.
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień
zwłoki;
b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 5.
Poza przypadkami określonymi w Umowie, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6*
1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części umowy podwykonawcom
Następującym – ……………………
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
*
uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie
§ 7.
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać
w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia poddać je pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na
piśmie pod rygorem nieważności .
§ 8.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla wykonawcy.
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WYKONAWCA:

