Załącznik nr 4
Nr sprawy: ZGK.SEK.271.7.2018.DB(3)
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA Nr .................../2018
zawarta w ........................................... w dniu .............................................. r. pomiędzy:
Gminą Wiązowna - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
reprezentowanym
przez .....................................................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą:................................................................................................................................................,
z siedzibą......................................................................., NIP ............................................................
REGON ..........................................., działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/
zaświadczenia

o

wpisie

do

ewidencji

działalności

gospodarczej

prowadzonej

pod

numerem .......................................................................
reprezentowaną przez:
............................................. - ..............................................
zwaną dalej Dostawcą.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych(Dz.U. Z 2017 poz. 1579) pn.:
"Dostawa gruzu betonowego na drogi Gminy Wiązowna"
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:”Dostawa gruzu betonowego na

drogi Gminy Wiązowna”. Zakres prac obejmuje:



Dostawa kruszywa betonowego łamanego bez domieszek zanieczyszczeń: między innymi gliny, iłów,
gruzu ceglanego, cegły wapiennej, elementów metalowych i innych zanieczyszczeń: o frakcji 0-63
mm. Zawartość frakcji kruszyw 0-2 mm – max 15 % spełniające wymagania PN-EN 13285 : 2004 i
WT – 4 2010 dla dróg KR - 2 w ilości …............... ton, na miejsce wskazane przez zamawiającego
na terenie Gminy Wiązowna.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 w terminie do dnia
30.11.2018 r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie usługi określonej w § 2.
3. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest: Oferta Wykonawcy.
4. Zamawiający dokona oceny jakości kruszywa dostarczonego przez Wykonawcę zamówienia na
podstawie:
1) oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,
2) dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia
przez Zamawiającego wątpliwości co do jakości kruszywa, Zamawiający poniesie koszt badań w przypadku
gdy wątpliwości okażą się niezasadne,
3) atestów, aprobaty technicznej, świadectwa jakości czy deklaracji zgodności z obowiązującymi normami,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kruszywo pochodzące z jednego źródła i ze stosunkowo

krótkiego

okresu produkcji.
5. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 4 zostanie stwierdzone, iż
przedmiot umowy jest niezgodny z normą dotyczącą kruszyw drogowych lub posiada parametry od
niej odbiegające, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych dostaw
materiałów na towar wolny od wad – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty stwierdzenia wady.
Wszelkie koszty wymiany ponosi w całości Wykonawca.
6. Każdorazowo, w momencie dostawy poszczególnych „partii kruszywa” Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oryginał „WZ” czyli magazynowy dokument wydania zewnętrznego materiału
z załączonym dokumentem wagowym potwierdzającym ilość dostarczonego materiału i Deklaracją
zgodności kruszywa.
§ 3.
Dostawca będzie realizował dostawy kruszyw, określonych w § 2, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, Zamawiający będzie zamawiał dostawy kruszywa pocztą elektroniczną, faksem lub
telefonicznie, z 2-dniowym wyprzedzeniem, podając ilość, termin dostawy i miejsce dostawy. Dostawy będą
realizowane w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Dostawca otrzyma zapłatę według ceny jednostkowej,
zgodnie z ofertą Dostawcy. Kwota do zapłaty stanowić będzie iloczyn faktycznie dostarczonego
kruszywa oraz ceny określonej w ust. 2.

2. Cena netto za 1 t kruszywa betonowego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z dostawą wynosi:
…................................ zł (słownie:.........................................................).
3. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego.

4. Maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: 130.000,00 zł (słownie: sto
trzydzieści tysięcy).
§ 5.

1. Zamawiający ustanawia koordynatora nad realizacją przedmiotu umowy w osobach: Grzegorza
Sado tel.603040225, Jerzy Okliński tel. 607-300-171, do których obowiązków należy:
a) zamawianie kruszyw, z podaniem ilości i wskazaniem miejsca dostawy,
b) przyjęcie kruszywa i podpisanie dokumentu WZ, oraz odbioru pod względem ilości i jakości, który będzie
podstawą do spisania protokółu odbioru. Dokumenty WZ podpisane przez inną osobę nie będą uznawane i
nie będą podstawą do wystawienia faktury.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostawa kruszywa nie jest zgodna pod względem ilości lub jakości z
wymogami określonymi w § 1, kruszywo nie zostanie odebrane, a koszty dostawy kruszywa ponosi
Dostawca.

3. Dostawca

ustanawia

koordynatora

nad

realizacją

przedmiotu

umowy

w

osobie:

………………….......................
§ 6.
Umowę zawiera się na okres, od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.
§ 7.
1. Za

wykonanie przedmiotu zamówienia Dostawca będzie wystawiał faktury VAT. Podstawą

wystawienia faktury będą dokumenty WZ podpisane przez koordynatora oraz protokół odbioru
podpisany przez strony, zawierający informacje o

ilości, jakości, lokalizacji i wartości dostaw.

Dokumenty WZ oraz protokóły odbioru stanowić będą załącznik do Faktury VAT.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy, w
terminie do ….. dni, od daty złożenia na dziennik Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT z załącznikami.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24
czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26
października 2015 r. sygn. I FPS 4/15 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29
września 2015 r. w sprawie C-276/14.
4. W związku z powyższym Nabywcą będzie:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
NIP: 532-00-00-234
5. Natomiast Odbiorcą faktury VAT będzie:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
ul. Boryszewska 2

05-462 Wiązowna
§ 8.
Do zadań Dostawcy na okres wykonywania umowy należy:
1) ubezpieczenie od zniszczenia spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniem Wykonawcy,
wszelkiej własności prywatnej
2) ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w odniesieniu do:
a) osób upoważnionych do wykonywania prac związanych z realizacją umowy,
b) osób trzecich,
3) ubezpieczenia od zniszczenia robót, materiałów i sprzętu oraz innego mienia.

§ 9.
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1,

Zamawiający ma prawo odstąpić od

umowy, w następujących okolicznościach:
1) Dostawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy, w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia o
którym mowa w § 4.
2) Dostawca przerwał wykonywanie dostaw, a przerwa trwa dłużej niż 3 dni od pisemnego zamówienia, o
którym mowa w § 4.
3. Gdy Dostawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy lub przerwie wykonywanie dostaw,
Zamawiający ma prawo zlecenia zastępczego wykonania usługi na koszt Dostawcy, bez
konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia sądu.
4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 2
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
§ 10.
1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
przysługują kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokości:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Dostawca, Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto
umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. Naliczone kary, o których mowa w ust. 1 Zamawiający potrąci z dowolnej należności
Wykonawcy.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. W przypadku wystąpienia szkody , Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 11.
Dostawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie pod rygorem
nieważności takiej czynności.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z podpisami upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień niniejszej umowy jeśli wystąpią
niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub,
b) gdy zaistnieje działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lub,
c) gdy powstaną okoliczności powodujące nie zrealizowanie zamówienia w pełnej wielkości.
3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
§ 13.
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Polskiego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Dostawca, a jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

