
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

/wzór umowy/ 

 

UMOWA  nr ZP.272.02.2018.D 

 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą: ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz  

a 

………………………………………………….. 

z siedzibą: …………………………………………….. 

NIP ………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

                ……………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………. 

 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

sukcesywnej dostawie żużla paleniskowego w łącznej ilości około 2.500 ton, na wskazane  

przez Zamawiającego odcinki dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy spełnia warunki określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 

poza  instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796)– kod odpadów 10 01 80, 

warunki odzysku – utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 30.06.2018 r, 

 

§ 3 

1.Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy żużla własnym transportem i na własny 

koszt. 

2. Odbiór towaru następuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania zamówienia poszczególnych dostaw, 

określając termin, miejsce oraz wielkość dostawy, w terminie min. 7 dni przed  datą dostawy. 

4. Określone w ust. 3 zamówienie Zamawiający przekazuje Wykonawcy telefonicznie, 

faksem lub drogą elektroniczną.  

5. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub 

w części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 



 

 

1.Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych: ………………..zł brutto za 1t 

(słownie zł: …………………………………………………………………………………….) 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną całkowitą, zawierającą wszystkie koszty związane z 

dostawą żużla, a w szczególności koszty zakupu żużla,  załadunku, ważenia, przewozu i 

rozładunku  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

 

§ 5 

1. Faktury płatne będą za wykonane dostawy po uprzednim ich odbiorze przez pracownika 

Zamawiającego. 

2. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie 

faktury, płatnej w terminie ………… dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień  

opóźnienia w wykonaniu dostawy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku 

odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy, z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w 

szczególności za nienależyte wykonanie umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z winy leżącej po stronie Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i 

musza być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się w razie zaistnienia sporu do podjęcia kroków w celu polubownego 

załatwienia sporu. 

2. Koszty polubownego załatwienia sporu ponoszą obie strony po połowie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i  Kodeksu Cywilnego.  

4. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 

 

 


