ROZDZIAŁ IV

PROJEKT UMOWY
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U M O W A Nr …………………… (PROJEKT)
W dniu ........................ 2021 r. w Piszu pomiędzy Powiatem Piskim, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6
działającego na podstawie uchwały nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy kontrasygnacie
P. Danuty Poreda – Głównego Księgowego,
a firmą
...................................................................................................................................................................
- wpis ................................................................ Nr ...................................................................................
NIP ................................................. , REGON / PESEL .........................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:
P. ................................................................................
- .............................................................
P. ................................................................................
- .............................................................
została zawarta umowa następującej treści:
Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr PZD.3210.1.2020 przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem uwarunkowań ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
§1
1.

2.

3.
4.

5.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
przy ZADANIU NR 1 - Dostawy żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm
(kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do
wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
przy ZADANIU NR 2 - Dostawy ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do
sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego
utrzymania dróg;
(zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą oraz warunkami określonymi niniejszą umową)
1.1. Miejsce dostaw żwirów kruszonych:
- na plac składowy w m. Pisz
- 650 ton
- na plac składowy w m. Orzysz - 350 ton
1.2. Miejsce dostaw soli drogowej:
- na plac składowy w m. Pisz
- 200 ton
- na plac składowy w m. Orzysz
- 100 ton
- na plac składowy w m. Biała Piska - 100 ton
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy
dostawami na poszczególne place składowe. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu
o ceny jednostkowe w ramach ogólnej wartości umowy.
Ww. ilości materiałów są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych
roszczeń finansowych od Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem.
Materiały dostarczane będą partiami. Żwiry kruszone w ilości po ok. 30 ton poszczególnych
frakcji jednorazowo, a sól drogowa w ilości ok. 25 ton jednorazowo.
Żwiry kruszone muszą spełniać wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów,
potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Oferowana sól drogowa musi:
a) spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02,
b) posiadać opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do
zimowego utrzymania dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty
mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
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c) posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający,
że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
§2
1.

2.

3.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego
w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Umowa ulega
rozwiązaniu w przypadku wyczerpania wartości umownej.
Każdorazową dostawę materiałów poprzedzać będzie zamówienie złożone przez Zamawiającego
w formie pisemnej przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
Dowodem złożenia zamówienia będzie raport z transmisji danych faksem lub potwierdzenie
przesłania zamówienia drogą elektroniczną.
Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie ....... dni (wskazanym
w ofercie), licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
§3

1.

2.

Rozliczenie dostaw będzie następowało na podstawie iloczynu cen jednostkowych podanych
przez Wykonawcę w Formularzu cenowym załączonym do oferty i rzeczywistej ilości
dostarczonego materiału.
Wynagrodzenie szacunkowe za realizację całego przedmiotu umowy wynosi:
Wartość (netto) ...................... zł słownie złotych: ...........................................................................
podatek VAT ........% tj. ............ zł słownie złotych: ..........................................................................
Wartość (brutto) ...................... zł słownie złotych: .........................................................................
przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu materiału za pełną kwotę
szacunkowego wynagrodzenia.
§4

1.

2.

W przypadku, gdyby dostarczony materiał nie spełniał wymagań Zamawiającego, może
on zlecić opracowanie badania przydatności przez upoważnione niezależne laboratorium. Gdy
zastrzeżenia Zamawiającego potwierdzone zostaną wynikami badań, wówczas kosztami badań
obciążony zostanie Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia odchyleń jakościowych dostarczonego materiału - Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub całości dostawy na własny koszt.

§5
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wystawiania faktury.
Faktura powinna być wystawiona po każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia, na
podstawie dokumentów przewozowych, podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
Każdorazowo fakturę należy wystawić w następujący sposób:

2.1. Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
2.2. W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
GLN: 5907696021034
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3.

4.
5.

6.

Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty należności za dostawę materiałów
w terminie ......... dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentem odbioru.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
Płatność za faktury z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg metody podzielonej płatności
(split payment).
Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek bankowy, otwarty w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, jest wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym i zgłoszeniu
aktualizacyjnym złożonym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
§6

1.

2.

3.
4.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto
pozostałego do zrealizowania,
b) każdorazowo za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wartości danej
dostawy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 8 ust. 2 Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 8 ust. 4 Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za opóźnienie w zapłacie – odsetki ustawowe za okres od dnia następnego po dniu
wymagalności do dnia zapłaty,
b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości zamówienia
brutto pozostałego do zrealizowania.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach
ogólnych.
§7

1.

2.
3.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do
jej realizacji w terminie wyznaczonym na pierwszą dostawę przedmiotu umowy.
Zamawiający może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności opóźnia się realizacja dostaw
przedmiotu umowy, dostarcza materiały nienależytej jakości i w/w naruszeń nie usuwa pomimo
pisemnego wezwania.
§ 8

1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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3.

4.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury za wykonanie zleconych
podwykonawcy dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, najpóźniej na 7 dni
przed terminem płatności, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne
podwykonawcy z tej faktury.
§ 9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, również za część którą
powierzył osobom trzecim / podwykonawcy.
§ 10
1.
2.

3.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiana prawa podatkowego w zakresie podatku VAT,
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
c) działań losowych, niezależnych od woli człowieka i wynikłych ze względu na okoliczności,
jakich nie można przewidzieć na etapie podpisania umowy.
Wykonawca nie ma prawa przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani też
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Niezastosowanie się przez Wykonawcę do tego zakazu stanowi rażące naruszenie postanowień
niniejszej umowy.
§ 11

1.
2.
3.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe lub związane
z realizacją umowy i z tego tytułu staje się stroną potencjalnego postępowania.
Powstanie i trwanie sporu pomiędzy stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia Wykonawcy
do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Strony niniejszej umowy są zobowiązane do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni
wzajemnego informowania o każdej zmianie danych adresowych wskazanych w niniejszej umowie.
W razie zaniedbania tego obowiązku uznaje się, że korespondencja wysłana listem poleconym na
dotychczasowy adres, jest doręczona z upływem 14 dnia od daty nadania listu poleconego.
§ 14
Osobami wyznaczonymi do kontaktu i nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: .........................................., tel. .....................................................
2) ze strony Wykonawcy: ................................................., tel. ....................................................
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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§ 16
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :
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