Załącznik nr 6
WZÓR UMOWA Nr .. / 2020 r.
Zawarta w dniu ……. 2020 r w Rojewie
Pomiędzy:
Gminą Rojewo, z siedzibą w Rojewo 8, 88-111 Rojewo,
NIP 556-256-28-69, REGON 092350790
reprezentowaną przez:
Rafała Żurowskiego – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Mirosławy Kaczmarek – Skarbnika Gminy,
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a
- …………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
w przetargu nieograniczonym.

§1
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, do świadczenia usług związanych z
dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia polega na:
1) dostawie przez Wykonawcę kruszywa na remontowane odcinki dróg wskazane przez
Zamawiającego,
2) rozładunku dostarczonego kruszywa wraz z jego wyrównaniem równiarką na
remontowanym odcinku drogi, polegającym na uzupełnieniu kruszywem ubytków w
nawierzchniach dróg gminnych położonych na terenie gminy Rojewo.
3. Szacowana ilość kruszywa przeznaczonego na remonty nawierzchni dróg wynosi do 6200
ton.
4. Zgodnie z planowaną ilością kruszywa przeznaczoną do uzupełniania ubytków w
nawierzchniach dróg, po uwzględnieniu ceny jednostkowej brutto zawartej w ofercie,
określa się wartość zamówienia do kwoty …. złotych brutto (słownie….).
5. Podana szacunkowa ilość kruszywa przeznaczonego do uzupełnienia nawierzchni dróg jest
ilością przewidywaną i może ulec zmianie.
6. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego ilości kruszywa do uzupełnienia
nawierzchni dróg Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Zamawiającego.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……..r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 28.12.2020 r.
§3
1. Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego
bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie
telefonicznej lub drogą elektroniczną z określeniem zakresu, terminu i miejsca
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wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie
określonym w zleceniu, który nie będzie dłuższy niż 3 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgodnienia z Wykonawcą
kolejności dróg przeznaczonych do remontu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca po zrealizowaniu zakresu prac określonego w zleceniu zgłasza
Zamawiającemu ich prawidłowe wykonanie w celu sporządzenia protokołu odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, który nie będzie dłuższy niż 3 dni.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy cenę jednostkową za tonę dostarczonego kruszywa w celu
uzupełnienia nawierzchni dróg z uwzględnieniem wszystkich czynności wymienionych w
§ 1 ust. 2 umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:
1) kruszywo łamane zwykłe - netto ……. zł (słownie ………)
brutto ……. zł(słownie ………..)
2) gruz betonowo - ceglany - netto ……. zł (słownie ………)
brutto ……. zł(słownie ………..)
2. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie …. dni od dnia złożenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru o
którym mowa w § 3 ust. 3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, lub z udziałem
podwykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.
§6
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zleconych prac, o których mowa w §1
niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
zleconych prac,
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości
10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1ust.4 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w
przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w związku z
realizacją niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty pracami i zobowiązuje się do
zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz utrzymania go w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią
następujące okoliczności:
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1) których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności,
2) zmiana podatku od towarów i usług VAT,
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie
sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie
przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzony przez
kierownika Zamawiającego.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku 2 krotnego
niewykonania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z terminami wyznaczonymi
w zleceniu lub prac wykonanych nierzetelnie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zleconych prac, na które zostały
wystawione faktury wraz z protokołami odbioru.
§9
Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oraz oferta Wykonawcy.
§10
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu
Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
§ 13
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta Wykonawcy,

Zamawiający

Wykonawca
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