Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ
U M O W A Nr

…

zawarta w dniu ______________ r. w Brójcach pomiędzy:
Gminą Brójce (Regon: 472057750; NIP: 7282700283) z siedzibą Urzędu Gminy 95-006 Brójce 39,
reprezentowaną przez:
1. Radosława Wiktora Agaciaka - Wójta Gminy Brójce
przy kontrasygnacie Renaty Śliwińskiej - Skarbnika Gminy Brójce
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………..…
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z
ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w
ilości 3500 Mg dla Gminy Brójce do wykonania podbudowy oraz powierzchniowego utrwalenia
dróg”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa łamanego dolomitowego w ilości
3500,00 Mg uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z bezwzględnym
wykluczeniem wapieni i halcedonitu) (zgodnie z § 3 ust. 1 SIWZ).
2. Dostawa będzie następować środkami transportu Wykonawcy, a miejscem dostawy ustala się
punkty (lub drogi) na terenie gminy Brójce wskazane przez Zamawiającego.
3. Średnia miesięczna ilość dostawy kruszywa wynosić będzie do ok. 600 Mg.
4. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami będą dokonywane w oparciu o rzeczywiście odebraną
przez Zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia przemnożoną przez cenę jednostkową
określoną w § 4 pkt.1 niniejszej umowy.
5. Czas realizacji dostawy ……… dni robocze liczone od daty zgłoszenia, przekazanego na nr fax/email: …………………
§2
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2019 r. lub do wykorzystania pełnej ilości w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§3
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: …............................................. – pracownicy
Urzędu Gminy Brójce.
§4
1. Za dostawę (materiał + transport) 1 Mg kruszywa ustala się cenę brutto za 1 Mg w wysokości
……………………….…..zł (słownie: …… złotych).
2. Przy założeniu zrealizowania umowy w maksymalnym zakresie wartość umowy będzie wynosiła:
Przedmiot zamówienia

1
Kruszywo drogowe
dolomitowe o frakcji 0-31,5
mm wraz z transportem i
wyładunkiem

Cena jednostkowa
brutto za 1 Mg
kruszywa w zł.
2

Ilość w Mg

Cena brutto oferty w zł.
(kol. 2 x kol. 3)

3

4

3500
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego
i wartościowego umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej kwoty
umowy.
2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnie z parametrami
określonymi w ofercie na podstawie, której zawarta została niniejsza umowa.
3. Potwierdzeniem jakości dostarczonego kruszywa jest certyfikat jakości dostawy wystawiony
przez producenta kruszywa. Dokument ten musi być wystawiony na każdą dostawę.
4. Cena jednostkowa brutto (zł/Mg) za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie w czasie
obowiązywania umowy.
5. Zapłata następować będzie etapowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………….,
w formie przelewu w terminie 28 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za każdą zrealizowaną dostawę (nie
mniejszą niż 600 Mg), potwierdzoną przez Zamawiającego (dokument WZ).
7. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający uiści ustawowe
odsetki za opóźnienie.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
§5
Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia jednej z niżej wymienionych
okoliczności prawo do jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
a. trzykrotnego uchybienia terminu dostawy przez wykonawcę;
b. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego asortymentu. Przy czym w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości oraz frakcji kruszywa,
dostarczony towar zostanie reklamowany. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo do
wcześniejszego wezwania Wykonawcy do dobrowolnego naprawienia szkody poprzez
wymianę dostarczonego kruszywa na kruszywo wolne od wad własnym transportem i
staraniem w oznaczonym terminie.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie, określonego w umowie, przedmiotu zamówienia w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad dostawy stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
c) za naruszenie norm jakościowych dostarczanego asortymentu w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
innej należności Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku do dokończenia dostawy,
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za
wykonanie umowy na rzecz osób trzecich. Postanowienie to nie dotyczy przypadku solidarnej
odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców określonej w obowiązujących przepisach,
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za
wyrządzone szkody.
§7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające
z następujących przesłanek:
a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,
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b) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych, itp.;
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
d) wystąpienie okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających realizację dostawy albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji
zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa).
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Zamawiający oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od
umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny,
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd
rejonowy.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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