
                                                             Załącznik Nr 4 

Umowa Nr ……/2013 
 

zawarta w dniu …………...2013 roku pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Sobków –  mgr Krystynę Idzik, 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1  
 

Wykonawca zobowiązuje sie do sprzedaży następujących kruszyw drogowych za wynagrodzeniem 
Ogółem …………………….……….. zł brutto słownie zł………………...…………………………... 
W tym: 
1.Część 1  Kruszywo drogowe kamienne z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego niesort   
    0-31,5 na podbudowę zasadniczą:    
               3 000 ton x …………….….….. zł brutto za 1 tonę = ………………….……..…zł brutto 
2.Część 2 Kruszywo kamienne tłuczeń 31,5-63 na z wapienia dewońskiego lub  dolomitu    
   dewońskiego na  podbudowę zasadniczą                                                                                                                
  1.000 ton x ………………….… zł brutto za 1 tonę = ………………………….zł brutto 

 
§ 2 

 
Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta wygrywającego zgodnie z przetargiem 
nieograniczonym Znak: BOŚiGM.271.1.2013 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewni sprzedaż kruszyw z ………………………………. wraz z załadunkiem. 
2. Kruszywo będzie odbierane sukcesywnie transportem zamawiającego w okresie od dnia podpisania 

umowy do 30.11.2013 roku 
3. Podane ilości kruszywa są określone szacunkowo i mogą ulec zmianie. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy,  

a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 
5. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości odbieranego kruszywa cena jednostkowa 

pozostaje bez zmian. 
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% zamówienia 

podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 
7. Wykonawca gwarantuje, że kruszywo będzie posiadało jakość zgodną z obowiązującymi normami 

jakościowymi odpowiednio na podbudowę zasadniczą i pomocniczą stabilizowaną mechanicznie 
niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 

8. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie o odbiorze odpowiednich rodzajów 
kruszyw na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru.  

 
§ 4 

 
Umowa niniejsza została zawarta na okres od dnia…………… do dnia 30.11.2013 rok 
 

§ 5 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umowną brutto wynikająca ze złożonej oferty zgodnie  
z przetargiem z dnia ….04.2013 roku w wysokości: 
1.Część 1  Kruszywo kamienne niesort 0-31,5 na podbudowę zasadniczą z wapienia dewońskiego lub 
     dolomitu dewońskiego    
          3 000 ton x …………….….….. zł brutto za 1 tonę = ………………….……..……… zł brutto 



2.Część 2 Kruszywo kamienne tłuczeń 31,5-63 na podbudowę zasadniczą z wapienia dewońskiego lub 
     dolomitu dewońskiego 
1.000  


