
Umowa nr 12023 

Zakup kruszywa drogowego 

zawarta w dniu ................. roku pomiedzy Gmina Badkowo 

ul. Wioclawska 82 87-704 Badkowo NIP: 891-16-22-058 reprezentowang przez: 

Ryszarda Stepkowskiego — Wojta Gminy Badkowo, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandry Hofman 

zwang dalej ,Zamawiajacym’, 

a firma 

NIP? oo... ce eeeeeeeescseeeeeee, ZWanym dalej ,Dostawca” 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym 3/2023 
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§2 

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa kruszywa tamanego (drogowego). 

Zamawiajacy wymaga dostawy kruszywa wapiennego tamanego o frakcji 0-31,5 mm. 

Kruszywo nie moze zawieraé gwozdzi, metalowych drutow ani innych zanieczyszczen 

mogacych uszkodzié pojazdy poruszajace sie po drogach oraz trudno rozktadalnych 

zanieczyszczen (tj. plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartosci kruszywa 

takich zanieczyszczen Zamawiajacy zada¢ bedzie od Wykonawcy usuniecia tych 

zanieczyszcezen w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia tego faktu Dostawcy. Wyklucza sie 

rowniez kruszywa skazone chemicznie. 

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawiat dokumenty z wazenia kruszywa 

(dostarczanego kazdym samochodem) przed roztadunkiem. Nieprzedstawienie w/w 

dokumentu moze spowodowaé odmowe odbioru kruszywa. 

Transport kruszywa powinien odbywaé sie samochodami samowytadowczymi. 

Odbidér poszczegélnych dostaw kruszywa na drogach, bedzie sie odbywaé od poniedziatku 

do piatku, w godzinach pracy Urzedu (08:00-15:00) przez osobe upowazniona przez 

Zamawiajgcego. 

Przewidywana ilos¢ dostawy kruszywa to okoto 904 ton. Zamawiajacy zastrzega sobie 

mozliwosé zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci ton kruszywa 0 20%. 

Termin wykonania calosci zamowienia: w ciagu 160 dni. 

. Poszezegdline dostawy realizowane bedq wciagu 3 dni roboczych od elektronicznego 

(e-mail) zaméwienia zgtoszone przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego tj. osobe 

pracujaca w Urzedzie Gminy w Badkowie.



§3 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ oferowanych dostaw. 

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakosci dostarczonego kruszywa 

i zgtoszenia ewentualnych uwag lub wad dostarczonego materiatu w terminie 30 dni 

od podpisania protokolu odbioru kruszywa w danym sotectwie. W przypadku ujawnienia 

sie w tym okresie wad dostarczonego materiatu, w szczegdlnosci w zakresie rodzaju 

kruszywa, jego frakcji badz ujawnienia zanieczyszczen, zamawiajacy zawiadomi o tym 

Dostawce pisemnie, wyznaczajac co najmniej 3 dniowy termin na ich usuniecie. 

Dostawca zobowiazany jest do niezwtocznego usuniecia wad, a jesli to nie bedzie mozliwe 

lub celowe — do wymiany kruszywa na wolne od wad. 

§4 

1. Wykonawcy z tytutu wykonania umowy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci: 

cece ee cee aee eee eenaes zt brutto za jedng tone kruszywa, stownie: ........................ 00/100, 

w tym: kwota netto za jedna tone kruszywal............ 

stownie: ............ 

oraz nalezny podatek VAT w wysokoSci .......... % the oes zt. 

2. Catkowite wynagrodzenie brutto wynosi ............ zt stownie: ...................... .pleédziesiat 

00/100. 
3. Zamawiajacy oSwiadceza, ze bedzie realizowaé ptatnosé za fakture z zastosowaniem 

mechanizmu_ podzielnej ptatnosci, tzw. split payment. 

4. Naleznosé platna bedzie po dostarczeniu przedmiotu umowy, przelewem na konto 

WYkKONAWCY th. ..cceceseeeeeeeeeereeewenees 

5. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidiowo wystawionej 

faktury wraz z dokumentem  potwierdzajacym prawidiowe wykonanie dostawy. 

6. Za podstawe fakturowania przyjmuje sie cene ustalona w ofercie Dostawcy — cena 

jednostkowa dostarczonego kruszywa x ilos¢ dostarczonych ton. 

§5 

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku: 

1) powziecia wiadomosci o wystapieniu istotnej) zmiany okolicznosci powodujace;j, 

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ 

w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia uzyskania tej informacji, przy czym 

dostawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytultu wykonania udokumentowanej czesci 

umowy, 

2) dwukrotnego stwierdzenia dostarczenia kruszywa niezgodnego z postanowieniami umowy 

—w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okolicznosci, 

3) w przypadku stwierdzenia innych, razacych naruszen postanowien umowy — w terminie 30 

dni od dnia zaistnienia tej okolicznosci. 

§6 

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania za szkody zwiazane 

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy stanowig kary umowne. 

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach: 

a) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% 

wynagrodzenia naleznego brutto,



b) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, 

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia naleznego brutto - za kazdy dzien zwtoki, 

c) za nieterminowe usuniecie zanieczyszczen, o ktérych mowa w §1 ust. 3, w wysokosci 

2% wynagrodzenia naleznego brutto danej dostawy (cena jednostkowa brutto zgodna 

z umowa x iloS¢ zamawianych ton) - za kazdy dzien zwioki 

d) za zwtoke w realizacji dostaw, zglaszanych uprzednio elektronicznie poprzez e-mail 

przez Zamawiajacego, w wysokosci 2% wartosci brutto zgloszonego zapotrzebowania 

(cena jednostkowa brutto zgodna z umowg x iloS¢ zamawianych ton), za kazdy dzien 

zwioki liczony od przekroczenia terminu, o kt6érym mowa w §2 ust. 2. 

3. Zamawiajacemu zaptaci Wykonawcy kary umowne w _ nastepujacych wysokosciach: 

a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% 

wynagrodzenia naleznego brutto, 

4. Kary, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci przelewem na wskazany przez 

Zamawiajacego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania przez 

Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z 

naleznego wynagrodzenia 

5. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej 

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 

czego nie mozna byto przewidzieé w_  chwili zawarcia_ niniejszej umowy. 

§7 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszqa umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonywania niniejszej umowy Strony 

rozstrzyga¢ beda polubownie. W _ przypadku braku porozumienia spory podlegaja 

rozstrzyganiu przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 

3.Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy. 

§8 

Umowe  sporzadzono w 2 _ jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarze 

dia Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




