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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

zwarta w dniu …………… pomiędzy: 
Gminą Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice 
NIP: 551 11 23 930, Regon: 072182090 
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: 
Wójt Gminy Spytkowice – mgr Mariusz Krystian 
a: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwany w dalszej części umowy Dostawcą 
 

Do niniejszej umowy ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.,                
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 

 
§ 1 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby betonowe wraz z załadunkiem, 
transportem i rozładunkiem na terenie gminy Spytkowice, zgodnie z przedstawionym formularzem 
ofertowym, który stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 
1. Termin realizacji: sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 30.11.2021r. 
2. Dostawa będzie realizowana partiami w terminie do 10 dni, po uprzednim zgłoszeniu Dostawcy 

zapotrzebowania na wyroby betonowe, z dwudniowym telefonicznym wyprzedzeniem. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenie lub zmniejszenia zakresu dostawy do wartości 

środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację dostawy. W przypadku zwiększenia lub 
zmniejszenia dostawy obowiązywała będzie cena jednostkowa podana w ofercie. 

4. Dostawca oświadcza, że dostarczone wyroby betonowe spełniają wymogi jakościowe dla wyrobów 
betonowych godnie z dostarczonymi deklaracjami zgodności z normami. 

5. Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do 
niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 3 
1.  Wartość dostawy określa,  na łączną kwotę brutto ………………………………….. (słownie 

brutto:……………………………………...), zgodnie z ofertą która stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument „WZ” – potwierdzony przez Sołtysa miejscowości 
do której wyroby betonowe zostały dostarczone. 

3. Rozliczenie dostarczonych wyrobów betonowych będzie następowało na podstawie faktury 
dostarczonej Zamawiającemu, potwierdzonej i zaakceptowanej przez Sołtysa danej miejscowości 
oraz pracownika Referatu Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji. 

4. Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice NIP 551-11-23-930 
Odbiorca: Urząd Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34 -116 Spytkowice 

6. Zapłata za dostawę nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Dostawcę, w terminie 30 dni od 
daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, w formie 
przelewu na rachunek podany na fakturze. 

 
§ 4 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niedostarczenie w terminie 2% wartości brutto za każdą nie dostarczoną w terminie partie 

dostawy 



b) za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia 

 
§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zamawiającego i 1 dla Dostawcy. 

 
 
Dostawca:        Zamawiający: 
 
 
……………        ………………. 
 
 
 

 
Kontrasygnata Skarbnika 

 
……………………………. 


