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   /wzór/                                              Zał. nr 4 do SIWZ 
 
 

U M O W A   Nr ………………………… 
 
 
 

Zawarta w dniu ............................................. 2007 r. w Pępowie  
pomiędzy: Gminą Pępowo reprezentowaną przez  
pana Stanisława Krysickiego  - Wójta Gminy zwaną dalej „Zamawiającym”  
a firmą: ………………………………………………………………….reprezentowaną 
przez .............................................................................................................................. 
zwaną dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści: 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać: 
 

§1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi kruszenia 

kamieni i gruzu.  
2. Szczegółowy zakres usług obejmuje: przekruszenie około 4.000 ton  kamieni i 

gruzu ( 35% kamieni, 65% gruzu) na frakcję do 90 mm niesortowanego kruszywa. 
Nomenklatura CPV: 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany 

3. Przekruszone kruszywo należy w całości spryzmować na tym samym miejscu 
gdzie będzie przeprowadzone kruszenie w taki sposób, aby umożliwić końcowy 
obmiar kruszywa. 

4. Wykonanie umowy nastąpi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia publicznego oraz złożoną ofertą, stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy. 

 
§2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: ……………….. 
2. Termin całkowitego zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:……………….. 

 
§3 

1. Zamawiający ustala osobę do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialną za 
prawidłową realizację zamówienia: ………………………..................................... 

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie ponosił wszelkie 
koszty wchodzące w zakres umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia i zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 

4. Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren  i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru usługi. 

 
§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  
wynagrodzenie  ustalone w przyjętej ofercie w kwocie……………………………zł 
łącznie z podatkiem VAT słownie:…………………………………………………….. 
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2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z przedstawioną ofertą, w wysokości: netto 
(bez podatku VAT ).............................zł. za 1 tonę pokruszonego kamienia i gruzu 
plus ...... % podatek VAT, brutto (łącznie z podatkiem VAT)……………………. zł. , 
słownie : ................................................................................................................... 
za 1 tonę pokruszonego kamienia i gruzu. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po wykonaniu umowy, w terminie 21 dni od 
doręczenia faktury przez Wykonawcę.  

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto....................................................................... 
5. Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania 

odsetek ustawowych. 
 

§5 
1. Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona następujący zakres usług: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy zatrudni podwykonawców 

zlecając im następujące zakresy usług: 
............................................................................................................................... 
nazwa i adres podwykonawcy                                  zakres powierzonych prac  

     ................................................................................................................................ 
 

§6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z 

następujących tytułów i w podanych wysokościach: 
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
– za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części  w 

              wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w  

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 
      b/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
         -     za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w  

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 
 

§7 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.  
 

 
§8 

1. 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 tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.). 
 

§11 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
         Zamawiający                                                                  Wykonawca  
 
 
                                                        
 
 
 


