
Załącznik nr 3 
 
 

Umowa  /wzór/ 

 
zawarta w Wierzbicy w dniu …………………………..  pomiędzy: 
Gminą Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wierzbicy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  
woj. mazowieckie NIP 9482382481 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Wierzbica–Zdzisława Duliasa,                                                                                                                
przy kontrasygnacie:  Skarbnika Gminy – Jolanty Szkopek 
zwaną w umowie „Zamawiającym”,                                                                                   
a   
………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………….,  

zwanym dalej „Dostawcą"  
 

§ 1. 
 
DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy 
rozumieć: 
 
1) Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, na warunkach 
zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną 
część. 
2) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy. 
3) Odbiór - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie dostaw bez zastrzeżeń. 
4) Wada - cecha zmniejszająca wartość przedmiotu dostawy lub wykonanych niezgodne z 
ustaleniami Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie normami, lub innymi wskazaniami 
wymaganymi przepisami prawa. 
5) Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
 

§ 2. 
 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Dostawcy wyłonionego w wyniku zapytania      
ofertowego w dniu ……………………..2022 r. 

2. Przedmiot umowy dotyczy: „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu 

Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2022 r. ”   
 

§ 3. 
 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia Dostawcy: ………………………………………………. 
z ramienia Zamawiającego: ……………………………………….. 
 

 § 4. 
 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.09.2022r. do dnia 22.12.2022r. 
 

§ 5. 
 

1. Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zgodnego z zapotrzebowaniem 
dostarczenia   biletów miesięcznych do siedziby Zamawiającego.  

2. Bilety należy dostarczyć w terminie do …….. dnia każdego miesiąca na miesiąc następny      



z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lub przerwy spowodowanej sytuacja pandemiczną w 
kraju. 

3. Dostawca zobowiązuje się świadczyć usługi przewozowe z należytą starannością i zgodnie 
z rozkładem jazdy załączonym do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym udzielonym przez Wójta Gminy Wierzbica. 

 
 
 

§ 6. 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw. 
2.    Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 7. 
 

1. Wynagrodzenie za wykonie całego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 2 umowy 
strony ustalają, zgodnie z ofertą wykonawcy: 
kwota netto   - ………..……………...…zł 
(słownie …………………………………………………………………………….) 

podatek VAT  ….......%      -  .........................................zł     
(słownie …………………………………………………………………………….) 

kwota brutto    -  .........................................zł 
(słownie ……………………………………………………….................................) 
 
Kwota netto za sprzedaż 1 biletu miesięcznego wynosi …………..….. zł.  
(słownie ……………………………………………………………………………….) 

2.   Należność płatna  będzie przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze. 
3.   Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
4.   Cena jednostkowa netto określona przez  Dostawcę w ofercie nie będzie podlegała  
      zmianie w okresie  obowiązywania umowy. 
5.   Zamawiający ma prawo dokonać zmiany ilości zamawianego kruszywa w zależności od swoich    
     potrzeb. 
5.   Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i został     
      dla niego utworzony wyodrębniony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności       
      gospodarczej 
 
 

§ 8. 
 

 
Dostawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
obowiązków przez pracowników Dostawcy. 

 
§ 9 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Dostawcę wykonania części zamówienia 
będących przedmiotem umowy podwykonawcom , o ile Dostawca zamiar zlecenia dostawy 
podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

 
 



 
 
 
 

§ 10 
 

Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości  5 % wartości zamówionego i dostarczonego towaru 
od dnia obowiązywania umowy do dnia odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 
2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 1,0 % wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej 
zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nieodpowiadającego ustaleniom umowy określonym w § 
5, za każdy dzień zwłoki. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
 

§ 11. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
 

§ 12 
 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 13. 
 
1.  Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
2.   Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 
rzeczowo sąd powszechny. 
 

§ 14. 
 

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 
 

§ 15. 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Dostawcy. 
 

§ 16. 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
1. Oferta Dostawcy. 

 
 
DOSTAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

                                                  


