ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA Nr
zawarta w dniu ……….2020 r. pomiędzy Gminą Andrespol, ul. Rokicińska 126, NIP 728-25536-75 w imieniu której działają:
- dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Andrespol mgr inż. Piotr Wilk oraz
- Helena Wypych – główny księgowy,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a Dostawcą mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych do stabilizacji mechanicznej o frakcji
0÷31,5
mm,
w
ilości
800
ton,
w
kolorze
szarym
do
czarnego,
firmą:...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….NIP …………………….., reprezentowaną
przez:……………………………………………………………………………………………
§ 1.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego mieszanki kruszyw
łamanych dolomitowych do stabilizacji mechanicznej o granulacji 0÷31,5 mm w ilości 800 ton
o parametrach zgodnych z załączoną pełną charakterystyką techniczną oraz deklaracją
zgodności z normą PN-EN 13242:2004 w kolorze szarym do czarnego.
§ 2.
Dostawa z rozładunkiem materiału wymienionego w § 1. umowy nastąpi na miejsce wskazane
przez Zamawiającego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10.
§ 3.
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich certyfikatów lub świadectw
zgodności dopuszczających materiał do stosowania w drogownictwie, do każdej partii
dostarczonego materiału.
§ 4.
Dostawy, o których mowa w § 1. będą wykonane sukcesywnie od dnia 17 lutego 2020 r do
dnia 30 maja 2020 r.
Pierwsza partia dostawy nastąpi w dniach 17-20 lutego 2020 w ilości 150 ton po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiającym.
§ 5.
Za dostarczony materiał Zamawiający zapłaci ustaloną w postępowaniu przetargowym cenę
jednostkową w wysokości:
 mieszanka kruszyw łamanych do stabilizacji mechanicznej o granul. 0÷31,5 mm ……..
zł/tonę brutto.
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony materiał kwotę brutto/tonę
w wysokości …………. zł (słownie: ……………………………………………... zł), przy
czym kwota ta obejmuje podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …………….…… zł.
2. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie dokonywał
zapłaty wynagrodzenia, jest rachunkiem ujętym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług.
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§ 7.
Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Dostawcy nr ……………………..…
……………………………….……… banku …………………………………………………..
w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury za każdą zamkniętą i uzgodnioną partię
dostawy.
Faktura dokumentująca zakup w części adresowej winna mieć następujące brzmienie:
Nabywca:
Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, NIP 728-255-36-75
Odbiorca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza,
95 -020 Andrespol
§ 8.
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, Zamawiający zobowiązuje
się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 9.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:
- za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy – 10% kwoty określonej w umowie,
- za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – 1% wartości
nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością
ustaloną karę umowną.
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30. dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd,
właściwy dla Zamawiającego.
§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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