
Załącznik nr 2 

Umowa nr ……………………………………… 

zawarta w dniu ........................................2021 r. 

pomiędzy: 

Gminą Międzylesie, 57-530 Międzylesie, plac Wolności 1, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Tomasza Korczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnik Agaty Ziental 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

......................................................................................................................................................, 

reprezentowaną przez: 

......................................................................................................................................................, 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

na zadanie: 

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na 

terenie gminy Międzylesie w 2021 r. 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z ofertą cenową z dnia ................................................... stanowiącą załącznik Nr 1 

do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania usługi zgodnie 

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, zgłaszanej z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca przystąpi do wykonywania danego zlecenia do 48 godzin od zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia w okresie do 31 

grudnia 2021 roku. 

 

§ 2 

 

1. Wartość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą cenową wynosi: 

 

Lp. Rodzaj kruszywa Cena netto / 1 tonę VAT Cena brutto / 1 tonę 

1. Tłuczeń 31,5-63 mm    

2. Niesort 0-31,5 mm    

 

2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w formie przelewu na konto wskazane na fakturze 

Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

Przy wykonywaniu niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zgodność 

przedmiotu umowy z przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie normami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie 

z umową oraz zasadami wiedzy technicznej osiągniętej w danej dziedzinie oraz za pomocą 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 



3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy zawarte 

w przedmiocie zamówienia zgodnie z obowiązującymi dla nich wytycznymi i przepisami na 

okres 24 miesięcy od daty końcowej realizacji.  

 

§ 5 

 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu umowną karę w wysokości 1,0 % wartości przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 1, jak też 

w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia tak znacznie, że dotrzymanie 

terminu wykonania jest zagrożone, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie wymaga formy pisemnej.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości 

przedmiotu zamówienia, jak też potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy, Zamawiający 

zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

 

 

Międzylesie, dnia ............................... 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

………………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

 

………………………………… 

 


