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Gródek nad Dunajcem, dnia 12.04.2019.   

Wykonawcy zainteresowany udziałem w postępowaniu/ 

strona internetowa www.gminagrodek.pl     

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.: 

Dostawa betonu na modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie  

sołectw: Gródek nad Dunajcem, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu drogowego C 30/37 na potrzeby robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni  drogowych w  ilości szacunkowej:  450 m3. 
1.2. Miejsce dostawy: 

a. Droga gminna: Gródek nad Dunajcem do Matusika  - 82m3 
b. Droga wewnętrzna: Jelna-Działy nr 34 w kierunku Józefa Kochanka i Jana Górowskiego 

- 60m3 
c. Droga wewnętrzna: Lipie do P. Zając  - 50m3 
d. Droga wewnętrzna: Lipie do P. Basta  - 40m3 
e. Droga wewnętrzna: Podole-Górowa do Giza Bogdan - 65m3 
f. Droga wewnętrzna: Przydonica do P. Kogut i Nowogórscy- 100m3 
g. Droga wewnętrzna: Przydonica do P. Zyzaków- 20m3 
h. Droga wewnętrzna: Przydonica dojazd do dz.962 - 33m3 

 (Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości ma charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w 
trakcie realizacji umowy).  

1.3. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane dwa dni wcześniej z dokładnym 
przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu po wykonanej 
podbudowie drogi objętej pracami budowlanymi.  

1.4. Dostawca  we  własnym  zakresie  zabezpieczy  dowóz  betonu  na  miejsce  wbudowania 
(podbudowa drogi gminnej objętej pracami budowalnymi), a koszty transportu wkalkuluje w 
cenę  jednostkową  betonu.  Zamawiający  przewiduje  wbudowanie  betonu  bezpośrednio  z 
betonowozu (gruszki) za pomocą rynny spustowej.   

1.5. Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę; 
1.6. Przedmiot dostawy: BETON klasy C30/37  o konsystencji wilgotnej,  

a. wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014 
b. klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37, minimalna wytrzymałość 

charakterystyczna oznaczona na kostkach f ck ,cube  =37N/mm 2   
c. min. klasa ekspozycji XF3(PL)  
d. klasa konsystencji – S2  
e. rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną 

recepturą mieszanki betonowej 
f. rodzaj  i  klasa  kruszywa  –  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  w  zakresie  kruszyw  

mineralnych  do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki 
betonowej,  

g. przeznaczenie  mieszanki  betonowej  do  wbudowania jako  nawierzchnia  drogi,  
bezpośrednio  z  urządzenia mieszającego bez użycia pomp do betonu lub innych 
urządzeń do transportu mieszanki betonowej 

1.7. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. 
Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki 
betonowej potwierdzona – wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowe). Wszelkie 
koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów 
Zamawiającego przez dostarczony beton pokrywa Dostawca. 

1.8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
zaproszenia (wzór umowy). 
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1.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia 
oferty”. 

1.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść „Zaproszenia…”.  

1.11. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia…” Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie…” oraz zamieści je na 
stronie internetowej.  

1.12. Zamówienie będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectw: Gródek nad 
Dunajcem, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica).  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 
44114000-2 Beton;  
44114100-3 Gotowa mieszanka betonu 
 

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 60 dni od daty podpisania umowy ( z zastrzeżeniem punktu 1.3.) 

 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 

4.1. Cena-100%. 
 

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia; 

 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1. Cena  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  musi  obejmować  wykonanie  całości  przedmiotu  
umowy zgodnie z ofertą i warunkami niniejszego zamówienia.  Dostawca we własnym zakresie 
zabezpieczy  dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi, a koszty wkalkuluje w cenę jednostkową 
betonu.  
 Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług. 

6.2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
7.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej 

kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  

po. Nr 3 (dziennik podawczy).  
7.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz 

napis: 
Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa betonu drogowego”. 

7.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
zleceniobiorcy bez otwierania. 

7.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu jej składania. 

7.5. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

7.6. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez 
osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z 
właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do 
żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 
8.1. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 09:05 w siedzibie 

zamawiającego w  (j.w.).  
8.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 

a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,  
telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl  

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca 

ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).  
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 
 

mailto:gmina@gminagrodek.pl
mailto:pkonicki@gminagrodek.pl


Nr zamówienia: ZP.272.1.35.2019 | Dostawa betonu na modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie sołectw: Gródek nad Dunajcem, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica | 

 

 

| Gmina Gródek nad Dunajcem 

| Gródek nad Dunajcem 54 

| 33-318 Gródek nad Dunajcem 

| tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 

| e-mail: gmina@gminagrodek.pl 
| NIP: 734-348-28-12 

Strona 3 

 

10. Wzór umowy. 
10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

11. Pozostałe informacje: 
11.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w tym w zakresie ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w 
oparciu o zaproponowane ceny jednostkowe.   

b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty 
na każdym etapie bez podania przyczyny.  

11.2. W  trakcie  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  
wykonawców do złożenia  wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do 
poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem ich konsekwencji w cenie 
oferty. 
 
 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
....................................................................    

W załączeniu:   

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.  
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

     

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem  

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajcem 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………… 
 
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: 
 
Ulica:  ………………………………………… 
 
kod ____-______  miejscowość    …………………………………………………………………… 
 
powiat: …………………………………… województwo: ………………………….………… 
 
telefon: …………………………………  fax:  …………………………..…………………… 
 
NIP: …………………………………………,  REGON: …………………………………………… 
 
Adres e-mail: …………………………………………  
  
 

1. Składając ofertę na realizację zamówienia pn.: Dostawa betonu drogowego, oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za następujące ceny: 

Lp Opis J.m. Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość brutto* 

1 Beton drogowy C 30/37 1 m3 450   

 

Słownie brutto*:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.    
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy. 
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w Zaproszeniu i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez 
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy, tj. płatność przelewem 
w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.  
 

8. Załączniki do oferty: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

 

 

……………………........................................................ 
miejscowość, data 

 

 

.................................................................................................... 
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy  

(wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawny) 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

 
UMOWA NR IZP.272.1.35.2019 

zawarta dnia ………………… 2019 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy: 

Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa: 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz 

zwaną dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł, 

a 

……………………………………….. .: 

……………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu drogowego C 30/37 na potrzeby robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni  drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwa: Gródek nad Dunajcem, 
Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2.1. Ilość betonu: 450 m3 
2.2. Zamawiający zastrzega, że wskazana łączna ilość betonu (pkt 2.1.) oraz ilości betonu na poszczególne 

drogi (pkt 2.8.) ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 
2.3. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie Zamawiającego wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu 

po wykonanej podbudowie drogi objętej pracami budowlanymi.  
2.4. Minimalna ilość jednorazowej dostawy wynosić będzie 6-9 m3 betonu.  
2.5. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi.  
2.6. Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę. 
2.7. Wymagania dla mieszanki betonowej: 

a) beton klasy C30/37  o konsystencji wilgotnej, wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014 
b) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37, minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

oznaczona na kostkach f ck ,cube  =37N/mm 2   
c) min. klasa ekspozycji XF3(PL)  
d) klasa konsystencji – S2  
e) rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą 

mieszanki betonowej 
f) rodzaj  i  klasa  kruszywa  –  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  w  zakresie  kruszyw  mineralnych  

do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej,  
g) przeznaczenie  mieszanki  betonowej  do  wbudowania jako  nawierzchnia  drogi,  bezpośrednio  z  

urządzenia mieszającego bez użycia pomp do betonu lub innych urządzeń do transportu mieszanki 
betonowej. 

2.8. Miejsce dostawy: 
2.8.1. Droga gminna: Gródek nad Dunajcem do Matusika  - 82m3 
2.8.2. Droga wewnętrzna: Jelna-Działy nr 34 w kierunku Józefa Kochanka i Jana Górowskiego - 60m3 
2.8.3. Droga wewnętrzna: Lipie do P. Zając  - 50m3 
2.8.4. Droga wewnętrzna: Lipie do P. Basta  - 40m3 
2.8.5. Droga wewnętrzna: Podole-Górowa do Giza Bogdan - 65m3 
2.8.6. Droga wewnętrzna: Przydonica do P. Kogut i Nowogórscy- 100m3 
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2.8.7. Droga wewnętrzna: Przydonica do P. Zyzaków- 20m3 
2.8.8. Droga wewnętrzna: Przydonica dojazd do dz.962 - 33m3 

3. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na żądanie 
zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające 
spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona – wydana przez 
specjalistyczne laboratorium drogowe).  

4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego 
przez dostarczony beton pokrywa Dostawca. 

5. Osoby odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia:  

5.1. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

5.2. ze strony Zamawiającego: Paweł Konicki – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 
 

§ 2 

1. Maksymalny termin realizacji umowy wynosi: do 60 dni od daty podpisania umowy.  

2. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie Zamawiającego (faksem, lub drogą elektroniczną) dokonane 

dwa dni przed terminem dostawy z określeniem miejsca i terminu (data i godzina) dostawy oraz ilości 

materiału.  

 

§ 3 

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  § 1 ustalają wynagrodzenie w 
wysokości:  
Brutto:   ………………………. zł   słownie: …………………………… 

(cena zawiera obowiązujący podatek VAT)  

2. Cena jednostkowa za dostarczenie 1 m3 betonu C-30/37 wynosi …………………… zł brutto. 
3. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia (do 10%) lub ograniczenia (do 50%) przedmiotu 

zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w oparciu o cenę jednostkową 
określoną w  pkt 2.  

 

§ 4 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa, wystawiona przez wykonawcę po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy i odbiorze końcowym dostaw.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostaw  podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające  

3. Zamawiający, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, ma obowiązek zapłaty należności za 

wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………………………………… w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i 

przedłożeniu jej Zamawiającemu. 

6. Wykonawca  wystawi  fakturę  za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek 

nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca:  Urząd Gminy Gródek nad 

Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  

 

§ 5 

Zasady odbioru 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego betonu. 
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2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego betonu z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w niniejszej umowie. 

3. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że 

jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych po zrealizowaniu przedmiotu umowy w całości. Do 

obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

5. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru, podpisanego 

przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią 

potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego 

dostarczenia we wskazane w umowie miejsce (droga). 

7. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu 

umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego 

przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu 

umowy.  

8. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot 

zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W 

przypadku wad jakościowych betonu Wykonawca dokona na własny koszt rozbiórki wbudowanej mieszanki 

betonowej (wraz z odwozem materiału z rozbiórki) oraz dostarczy nową mieszankę betonową wolną od wad 

jakościowych.  

9. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

 

§ 6  

Kary umowne oraz zasady odstąpienia od umowy.  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a.  za zwłokę w dostarczeniu zamówionej (zgodnie z §2 ust. 2) ilości betonu, w wysokości 2% wartości 

zamówionego betonu za każdy dzień zwłoki w dostawie  
b.  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek. 

c.  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od  Wykonawcy 
lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 

2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a.  za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu dostaw na warunkach 

określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu 
zamówienia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b.  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1, 

3. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
5.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- 
dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  
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5.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

5.3. Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego - w 
terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.  

5.4. Wykonawca opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 3 dni od umownego terminu zakończenia realizacji 
zamówionej partii betonu lub całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o upływie 3- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
6.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od 

upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
6.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru - w 

terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostaw lub od 
dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 5 i 6, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 
obowiązki: 
8.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
8.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych dostaw 
8.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z zestawieniem ich wartości według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń, 

 

 

§ 7 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.  

3. Poza zmianami ilościowymi opisanymi w  § 3 ust. 4 umowy, Zamawiający przewiduje również możliwość 
zmiany: 
3.1. lokalizacji  dostawy poszczególnych partii betonu 
3.2. terminu realizacji dostaw poszczególnych partii betonu jak i całego przedmiotu zamówienia.   

 

§ 8  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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