
  
 

U m o w a  
 

Zawarta w dniu  ………………….. r. w Urzędzie Gminy w Lipniku pomiędzy Gminą Lipnik  
reprezentowaną przez  Wójta Gminy Lipnik: 
 
1.           Pan Józef Bulira       -         Wójt Gminy Lipnik 
 
    zwanym dalej „Zamawiającym”  a : 
 
………………………………………. 

reprezentowanym przez : 
 
1. …………………………. 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o następującej treści : 

             
§ 1.  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru  oferty  Wykonawcy . 
Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wykonania „Zakup i transport 

kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na 

terenie Gminy Lipnik w roku 2017 o łącznej ilości ok. 4000 ton.  

W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na 

terenie gminy Lipnik. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren 
gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 

2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego „SMERDYNA” 
dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 300 ton. 

3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy 
Lipnik w ilości ok. 2400 ton. 

4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) 
frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów  na teren 
gminy Lipnik w ilości ok. 300 ton. 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania w całości opisanego przedmiotu 
zamówienia tj. niezakupienie kruszywa kamiennego w takiej ilości jak opisano wyżej w pkt 
1 do 4  

 
Kruszywo należy dostarczyć sukcesywnie bezpośrednio z bieżącej produkcji (kopalni) 
Rozliczenie dostarczonego materiału odbywać się będzie na podstawie raportów WZ. Kruszywo 
należy dostarczyć w zależności od potrzeb Zamawiającego i wysypać miejscowo z jednego 
samochodu na małych ilościach w zależności od głębokości ubytków w nawierzchni drogi, a 
także rozciągać bezpośrednio z samochodu podczas jazdy na grubość od 5 do 10 cm przy użyciu 
wywrotu do tyłu z regulacją tylnej burty. Do realizacji zamówienia będą miały zastosowanie 
samochody samowyładowcze z wywrotem na trzy strony o ładowności od 15 do 25 ton bez 
przyczep oraz z wyłączeniem ciągników siodłowych z naczepami ze względu na lokalizację i 
przebieg dróg na których będą świadczone usługi oraz specyfikę świadczenia usług. 



  
 

Lokalizacja : Gmina Lipnik     
 

§ 2. 
Wykonawca wykonywać będzie zlecenie w okresie :  
1) do 15 grudnia  2017 r. 
2) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cotygodniowego kontaktu telefonicznego z 

Zamawiającym w celu uzyskania informacji o planowanych terminach i miejscach 
przewozów materiałów. 

3) Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane 
telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lipniku z dwudniowym wyprzedzeniem. 

 
§3 

 
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 

Dla części 1. 
…………………………………………………………….. 
Dla części 2. 
…………………………………………………………….. 
Dla części 3. 
…………………………………………………………….. 
Dla części 4. 
…………………………………………………………….. 

 
 
2. Cena,  o której mowa w  §1 umowy  może ulec zmianie na zasadach określonych w § 9  
niniejszej umowy 
3. W cenę określoną w §1 wlicza się cenę 1 tony materiału, załadunek, transport materiału i 
rozładunku w miejscu wbudowania na terenie gminy Lipnik. 
 

§ 4 
Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony umowy postanawiają że za nie należyte wykonanie umowy strony zobowiązują się do 
zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 
  1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu kary umownej za zwłokę w 
wykonaniu usługi w wysokości 50 zł brutto za jeden kurs, za każdy dzień zwłoki 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad kary 
umowne do wysokości poniesionej szkody. 

 
 § 6 

W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy bez potrzeby udzielania dodatkowych terminów albo nie zwalniając Wykonawcy od 
wykonania zlecenia wyznaczyć nowy termin wykonania zlecenia obniżając należności z tytułu 
wykonania usługi obciążającymi Wykonawcę karami o których  mowa  § 5. ust 1 

 
§ 7 

1. W przypadku dostarczenia materiału złej jakości nie spełniającego określonych norm i 
parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą. 
2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w związku z realizacją 
zamówienia 



  
 

§ 8 
1. Należność płatna będzie w terminie do 30 dni po przyjęciu i odebraniu wykonanej usługi i 
przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.  
2. Dokumentem wykonania usługi będzie sporządzone przez Wykonawcę zestawienie ilości 
kursów i przewiezionych ton materiałów potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Wiarygodność wykonywanej pracy stwierdzana będzie przez sołtysów lub radnych 
poszczególnych wsi, pracownika Urzędu Gminy w Lipniku albo przez osobę wskazaną przez 
Urząd. 

 
§ 9 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy 
dotyczących zmiany przedmiotu zamówienia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia w następujących przypadkach:  
 1) Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a 
której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących 
przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.  
 2) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.  
 3) Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający przewiduje również 
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, 
rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, czy też wynik postępowania.  
 4) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA                              ZAMAWIAJĄCY                                              
     
 
 

Kontrasygnata skarbnika gminy 
 


