
ZP-4/PN/2022

                                                                                      Załącznik nr 4 – wzór umowy

                                                                        

   Umowa Nr ……./2022 r.                        

zawarta  w dniu  ……………..2022  r.  pomiędzy  gminą  Zgierz,  w  imieniu  której  działa

Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz, działający

na podstawie  Statutu  zatwierdzonego  Uchwałą   Nr  III/18/10 Rady Gminy Zgierz  z  dnia  30

grudnia 2010 r., posiadającym NIP 732-001-38-70, reprezentowanym przez:

P. Mirosława Burzyńskiego –  Dyrektora Zakładu działającego na podstawie pełnomocnictwa

Wójta Gminy Zgierz, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a

……………………………..z  siedzibą  w  ……………………………………..,  wpisaną

do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………., 

pod numerem ……/ lub / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….., posiadającą  

NIP ……………………….., REGON ………………………., reprezentowaną przez

…………………………………………..– przedsiębiorca, zwanym dalej „Wykonawcą”,

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy (nr sprawy: ZP- 4/PN/2021).

§1.

1. Zamawiający  oświadcza,  że  dostawa   realizowana  w  ramach  niniejszej  umowy

traktowana jest jako zamówienie publiczne.

2. Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  materiałów  budowlanych

do  naprawy  i  zimowego  utrzymania  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Zgierz.  Ilość

materiałów  budowlanych  dostarczonych  na  mocy  niniejszej  umowy

nie przekroczy następujących ilości:

- żwir – 2000 Mg 

-  kruszywo  naturalne  łamane  granitowe  o  ciągłym  uziarnieniu  o  frakcji

 0-31,5 mm – 400 Mg

-  kruszywo  naturalne  łamane  granitowe  o  ciągłym  uziarnieniu  o  frakcji

 4-31,5 mm – 1000 Mg

-  kruszywo  naturalne  łamane  dolomitowe  o  ciągłym  uziarnieniu  o  frakcji  o  frakcji  

31,5-63 mm – 2000 Mg



zgodnie  z  opisem  zawartym  w  SWZ,  będącej  integralną  częścią  niniejszej  umowy,

złożoną ofertą, na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością

oraz do przestrzegania przepisów BHP przy realizacji dostaw.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  jakości  wykonywanej  usługi  związanej

z realizacją niniejszej umowy.

§2.

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od daty zawarcia 

      do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Dostawy  realizowane  będą  wg  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  określanych

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia (telefonicznie, bądź elektronicznie)

3. Realizacja  dostawy  następować  będzie  partiami,  na  podstawie  złożonego  przez

Zamawiającego zamówienia, które określać będzie:

 Rodzaj zamawianego materiału

 Ilość

 Miejsce dostawy i rozładunku (teren gminy Zgierz)

 Sposób rozładunku (punktowo lub ciągle)

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  dostawę  w  terminie  nie  dłuższym

niż ….. dni od zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

5. Zgłoszenie zamówień, o których mowa w pkt 3 przyjmowane będą:

 Telefonicznie, pod nr tel……………………………………………………

 Elektronicznie, na adres…………………………………………………….

6. Dopuszcza  się  anulowanie  przez  Zamawiającego  zgłoszonego  zamówienia

na  dostawę  poprzez  natychmiastowe  powiadomienie  telefoniczne  Wykonawcy  przed

wykonaniem dostawy.

§3.

1.   Za  dostarczone  zgodnie  z  niniejszą  umową  materiały  budowlane   Zamawiający

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

a) za żwir

netto złotych za tonę  ……………… zł + 23% VAT

brutto złotych za tonę …………………… zł



b) za kruszywo naturalne łamane granitowe o ciągłym uziarnieniu o frakcji 0-31,5 mm 

 netto złotych za tonę  ……………… zł + 23% VAT

brutto złotych za tonę …………………… zł

c) za kruszywo naturalne łamane granitowe o ciągłym uziarnieniu o frakcji 4-31,5 mm 

 netto złotych za tonę  ……………… zł + 23% VAT

brutto złotych za tonę …………………… zł

d) za kruszywo naturalne łamane dolomitowe o ciągłym uziarnieniu o frakcji 31,5-63 mm 

        netto złotych za tonę  ……………… zł + 23% VAT

        brutto złotych za tonę …………………… zł

2. Łączne  wynagrodzenie  wypłacone  na  podstawie  niniejszej  umowy  wyniesie  nie

więcej niż:

       netto …………………… zł + 23% VAT w wysokości ……………… zł,

       brutto …………………… zł

słownie złotych:........................................................................................................

3.  Ceny jednostkowe asortymentu podane w formularzu ofertowym będą obowiązywały przez

cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje zamówienie jedynie za

faktycznie  zrealizowane dostawy.  Z  uwagi  na powyższe Zamawiający określa,  iż  minimalna

wartość  świadczenia  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wyniesie  30%  wartość

zamówienia wskazanego w ofercie dla każdej części zamówienia. 

4. Należność za każdorazową dostawę naliczona będzie wg cen jednostkowych wskazanych

w  ofercie  oraz  uregulowana  przez  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury na wskazany numer rachunku bankowego.

Fakturowaniu podlega każda dostawa. 

5.  W  przypadku,  gdy  wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek  bankowy,  na  który

ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako

podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT,

o  którym  jest  mowa  w  art.  96b  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  Zamawiającemu

przysługuje  prawo  wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  do  czasu  uzyskania  wpisu

|tego  rachunku  bankowego  lub  rachunku  powiązanego  z  rachunkiem  wykonawcy

do  przedmiotowego  wykazu  lub  wskazania  nowego  rachunku  bankowego  ujawnionego

w  ww.  wykazie.  Do  momentu  uzyskania  przez  Wykonawcę  wpisu  rachunku  bankowego

do  przedmiotowego  wykazu  lub  wskazania  nowego  rachunku  bankowego  ujawnionego

w ww. wykazie, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie uznawane za należne, a Wykonawca



nie  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  od  Zamawiającego  zarówno  wynagrodzenia,

jak i odsetek.

6. Prawidłowo wystawiona faktura musi wskazywać 

-  jako podatnika-nabywcę:

Gmina Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz, NIP 732-20-11-556

-  jako odbiorcę i płatnika:

Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8, 

Dąbrówka Wielka, 95-100 Zgierz 

7. Podstawę do zapłaty stanowi wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z dokumentami

rozliczeniowymi  opisanymi  w  §4  ust.  2  umowy,  potwierdzającymi  realizację  dostaw  przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Złożenie faktury bez dokumentów rozliczeniowych określonych w §4 ust. 2 skutkować będzie

zwrotem faktury Wykonawcy.

9. W  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  z  udziałem  podwykonawców,  wykonawca  po

uprzednim  zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  projektu  umowy/umowy  o  której  mowa

w §7 ust. 1, zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

a) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę,

b) dowód zapłaty faktury, o której mowa w pod pkt. „a”

c) oświadczenie podwykonawcy, iż wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami

finansowymi  w  stosunku  do  niego  a  wynikającymi  z  zawartej

z  nimi  umowy  dotyczącej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określonego

w §1 niniejszej umowy.

10.  W  przypadku  niedostarczenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  8,  zamawiający

zatrzyma  z  należności  wykonawcy  kwotę  w  wysokości  równej  należności  podwykonawcy,

do czasu ich otrzymania

§4.

1.  Dostarczone  materiały  budowlane  muszą  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN

13242+A1:2010  oraz  powinny posiadać  deklaracje  właściwości   użytkowych  potwierdzające

spełnienie tej normy, które należy przedstawić na każdą prośbę Zamawiającego. Żwir nie może

zawierać domieszki gliny, ziemi lub innych zanieczyszczeń.

2.  Potwierdzeniem  realizacji  każdej  dostawy  będą  dowody  wydania  WZ  wystawione

każdorazowo  przez  Wykonawcę  na  dostawę  danej  części  zamówienia  potwierdzone  przez

przedstawiciela Zamawiającego.    



§5.

1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  dostarczonych  materiałów budowlanych.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nie  przyjęcia  dostawy  materiałów,  które  nie  spełniają

wymagań  jakościowych  określonych  w  §  4  oraz  norm  dotyczących  frakcji.  Wykonawca  za

dostarczone materiały budowlane, które nie spełniają wymagań określonych w SWZ nie może

żądać zapłaty. W przypadku  dowozu materiałów budowlanych, które nie spełniają określonych

norm  (np.  frakcji),  a  także  zawierających  elementy  szkodliwe  i  niebezpieczne  Wykonawca

w przypadku rozładunku usunie dostarczone materiały na własny koszt w terminie ustalonym

przez Zamawiającego oraz dostarczy na własny koszt materiały budowlane spełniające warunki

określone w umowie. 

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  wagi  dostarczonego  materiału  w  miejscu

przez niego wskazanym. Koszt dojazdu do miejsca ważenia wskazanego przez Zamawiającego

ponosi Wykonawca. 

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  tonaż  środków transportowych  do  warunków

terenowych, możliwości przejazdu oraz ograniczeń tonażowych dla każdej z dróg. Przy doborze

środka  transportu  Wykonawca  winien  uwzględnić  konieczność  rozładunku  przywiezionego

materiału. 

4. W przypadku podejrzenia, że  dostarczone materiały budowlane nie spełniają normy PN-EN

13242+A1:2010  Zamawiający  zastrzega  możliwość  przeprowadzenia  do  4  (czterech)  sztuk

badań laboratoryjnych dostarczonych materiałów na koszt Wykonawcy. 

§6.

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które

odpowiada  Wykonawca  –  w  wysokości  10%  całkowitego  wynagrodzenia  brutto

wypłaconego Wykonawcy,

b) za  każdy  dzień  zwłoki  Wykonawcy  w  realizacji  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa

w §2 pkt 4 w wysokości 100,00 zł netto, 

O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie nałożenia Zamawiający będzie 

     informował wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia        

     stanowiącego podstawę nałożenia kary.

c) Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy

określonego w §3 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem



i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji

kryzysowych.

2.    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile

wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wartość  kar  umownych  na  zasadach

określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto,

o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

 

§7.

1. Wykonawca  może  powierzyć  część  zamówienia  podwykonawcy/om.  Do  zawarcia  przez

wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego jeżeli

nie wskazał tego w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego

z  pisemnym  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  uczestnictwo  podwykonawcy  w  realizacji

przedmiotu  umowy.  Do  wniosku  wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  projekt  umowy

z podwykonawcą. W przypadku zawarcia przed niniejszą umową przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą, wykonawca jest zobowiązany najpóźniej przy podpisywaniu przedmiotowej

umowy  przedłożyć  ją  zamawiającemu.  W  takim  przypadku  zdanie  pierwsze  niniejszego

ustępu stosuje się odpowiednio.

2. W  przypadku  zgłoszenia  zastrzeżeń  przez  Zamawiającego  do  umowy  Wykonawcy  

z podwykonawcami bądź nie zaakceptowania umowy wykonawcy z podwykonawcami przez

Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu usługi wykonanej

przez  podwykonawcę w tym również  w zakresie  rozliczeń  finansowych  podwykonawców

z tytułu wykonanej usługi.

3. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  do  wykonania  części  przedmiotu  umowy

podwykonawcom – wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania,  uchybienia,

zaniedbania podwykonawcy i za szkody wyrządzone przez podwykonawcę.

4. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

§8.

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca

rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy nastąpi:

a) nierozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo

wezwania Zamawiającego,

b) uporczywego naruszania postanowień umowy.



2. W  przypadkach  wymienionych  w  ust.1  warunkiem  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem

natychmiastowym jest wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni.

3.  Wezwania i rozwiązanie umowy winny być dokonane na piśmie.

4.   Zamawiający i Wykonawca  uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem

trzymiesięcznego  okresu  jej  wypowiedzenia.  Wypowiedzenie  powinno  nastąpić  w  formie

pisemnej. 

§9.

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

 podpisanej przez obie strony.

2.  Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom  Kodeksu Cywilnego i Prawa 

Zamówień Publicznych.

3.  Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

 SWZ wraz z załącznikami

 Oferta Wykonawcy

4.   Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla

wykonawcy i zamawiającego.

5.   Wykonawca nie może dokonać cesji  praw wykonania niniejszej  umowy na rzecz osoby

trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:


