
                                                                                                  Załącznik nr 3 – projekt umowy  
UMOWA nr ZP. 271.1.2016  

kupna- sprzeda ży  
W dniu ____________ r. w Ole śnicy, pomi ędzy Gmin ą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943 REGON: 
931934791, 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24, reprezentowanym przez:  
Marcina Kasin ę - Wójt Gminy Ole śnica  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ole śnica :  
Monik ę Warszawsk ą, 
zwanym dalej „Kupuj ącym ”,  
a ___________________________________________ 
zwanym w tre ści umowy „ Sprzedaj ącym ”, została zawarta umowa na podstawie art. 4 pk t. 8 
ustawy Prawo zamówie ń publicznych, o nast ępującej tre ści:  

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , Kupujący  
składa zamówienie, a Sprzedający  zobowiązuje się do realizacji, zadania pn.  

Sprzeda ż   destruktu bitumicznego i gruzu betonowego  dla G miny Ole śnica,  
tj. do  sukcesywnej sprzedaży i załadunku na środki transportowe Kupującego  destruktu 
bitumicznego lub gruzu betonowego ( czysty beton)  o frakcji 20-60 mm  zgodnie ze  złożoną 
ofertą ,stanowiącą  załącznik do niniejszej umowy.   

2. Sprzedający  zobowiązuje się do sukcesywnego wytwarzania destruktu lub gruzu betonowego 
określonego  w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy za ceny 
jednostkowe określone w  § 6. 

3. Sprzedający  oświadcza, że  przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad fizycznych, 
przez które w szczególności rozumie się jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z  
opisem w przedłożonej ofercie. 

4. Sprzedający oświadcza, że zakład  będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz.  min. 
7.00-15.00 i w tym czasie będzie gotowy do wykonywania  przedmiotu umowy w ilości i 
rodzaju zamawianego materiału  przez Kupującego,  w ciągu 48 godzin po złożeniu 
zamówienia.  

 
§ 2 

 
      1.   Umowa będzie wykonywana w okresie od dnia : podpisania umowy  do dnia 30.10.2016 r.  
      2.   Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonana bez udziału podwykonawców.  
 

§ 3 
     
     1 . Kupujący  będzie zamawiał  destrukt bitumiczny  lub gruz betonowy  z zachowaniem     
          następujących zasad: 

a) zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną do ilości     
określonej  w  ofercie cenowej, z podaniem rodzaju zamawianego materiału;  

b) suma zamówień  w okresie wykonywania umowy może być niższa od ilości ustalonej w 
ofercie cenowej; 

2. Jeżeli Kupujący  w okresie wykonywania umowy złoży zamówienie w ilości mniejszej niż ilość i    
    wartość  określona w ofercie cenowej,  w takim przypadku  Sprzedającemu  nie przysługuje   
    żadne roszczenie względem Kupującego.  

 
 

§ 4 
 
     Odbiór destruktu będzie realizowany sukcesywnie na zasadzie  doraźnych bezgotówkowych     
     odbiorów   według potrzeb Kupującego, w terminie do 30.10.2016 z ______________________. 

                                                                       
 
 

§ 5 
 



1. Kupujący  może odebrać  destrukt lub gruz betonowy   tylko wówczas, gdy jest zgodny  z  ofertą. 
. 

2. Odbiór  destruktu   lub gruzu betonowego zostanie potwierdzony dowodem wydania   „WZ” lub 
fakturą VAT podpisanymi przez Strony. 

 
§ 6 

 
1. Za dostarczenie poszczególnych materiałów Sprzedającemu  przysługuje od Kupującego  

zapłata ceny, stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej  i ilości faktycznie odebranego destruktu wg 
ceny jednostkowej   -  za 1 tonę – _______/zł( brutto )  w ilości nie większej niż  3400 ton lub  
gruzu betonowego wg ceny jednostkowej   -  za 1 tonę – _______/zł( brutto ).   

2. Ceny o których   mowa w ust. 1 są   niezmienne przez okres realizacji umowy.  
3. Ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy i nie będą  podlegały waloryzacji lub negocjacji w 

okresie trwania niniejszej umowy.   
4. Wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty  _________ zł ł ( słownie złotych: 

_________________________.  . 
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia określonego w 

ust. 1. 
6. Cesja wierzytelności wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Kupującego.   

§ 7 
         

1. Podstawą do wystawienia faktury jest dowód „WZ” potwierdzający odbiór towaru. Faktury 
będą wystawiane Kupującemu  raz w miesiącu – na koniec miesiąca . 

2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 
do 21 dni licząc od dnia  dostarczenia do siedziby Kupującego  prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  

3. Na żądanie Kupującego, Sprzedający  do faktury dołącza  dokument potwierdzający 
dopuszczenie do jednostkowego lub powszechnego stosowania.  

 
§ 8 

 
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Sprzedającego – w wysokości 10% ceny sprzedaży 
określonej w § 6 ust. 4; 

b) za zwłokę w sprzedaży mieszanek powstałą z winy Sprzedającego  – w wysokości  
0,3 %  ceny sprzedaży określonej w § 6 ust. 4,  za każdy dzień zwłoki;  

c) za zwłokę w dostarczeniu mieszanek w przypadku zgłoszenia reklamacji  – w wysokości                                                                                                                             
0,3 %  ceny sprzedaży określonej w § 6 ust. 4,  za każdy dzień zwłoki;  

2. Kupujący  zapłaci Sprzedającemu kary umowne w następujący sposób: 
a) za odstąpienie od umowy z winy Kupującego – w wysokości 10%  ceny sprzedaży  

określonej w § 6 ust. 4. 
b) za zwłokę w odbiorze mieszanek powstałą z winy Kupującego – w wysokości 0,3 %  

ceny sprzedaży określonej w § 6 ust. 4, za każdy dzień zwłoki. 
3. Sprzedający upoważnia Kupującego do potracenia należnych kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych,  Stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 

§ 9 
 
   1.   Zmiany do umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnego aneksu z   
        zastrzeżeniem ust. 2. 
   2.   Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,      
         na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej    
         umowy, która dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy . 

3. W razie zaistnienia 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający  może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 



5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,  Kodeksu Cywilnego . 

2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Kupującego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla 
Kupującego, a  jeden  egzemplarz dla Kupującego. 

 

 
Kupuj ący:                                       Sprzedaj ący 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sprzedający: M. Fluder 

 
 

 


