Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ……………..
zawarta w dniu ………………...... w Niedrzwicy Dużej pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym
Nałęcz Sp. z o. o., ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP 7133036319, REGON 060547163,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341612, reprezentowanym
przez Prezesa Zarządu Pana Mariusz Zgórkę, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
NIP: …………..………………, REGON: …………………….
reprezentowanym przez ……………………………………….
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:
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2.
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§1
Przedmiotem umowy pn. „Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego” są sukcesywne
dostawy kruszywa w ilości łącznej do 3 700 Mg (słownie: trzy tysiące siedemset Mg), w tym:
1) dostawy klińca o frakcji 4-31,5 w ilości łącznej do 3 500 Mg (słownie: trzy tysiące pięćset
Mg),
2) dostawy tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości łącznej do 200 Mg (słownie: dwieście Mg).
Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający każdorazowo zgłaszając zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wskaże rodzaj
kruszywa, ilość i miejsce dostawy (miejsca dostawy będą znajdować się w obrębie
administracyjnym Gminy Niedrzwica Duża).
Zamawiający zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 Mg
kruszywa drogowego. Zamawiający informuje, że minimalna (gwarantowana) ilość kruszywa
drogowego, którą odbierze od Wykonawcy wynosi 1 500 Mg (klińca i tłucznia, albo klińca albo
tłucznia). W celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz w celu porównywalności ofert
Wykonawcy zobowiązani są wycenić dostawę maksymalną tj. 3 700 ton kruszywa drogowego.
Zamawiający zastrzega możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3
500 ton) i wymiany dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton).
Ostateczna ilość kruszywa w poszczególnych frakcjach będzie wynikać z faktycznych potrzeb
Zamawiającego – z zastrzeżeniem odbioru od Wykonawcy gwarantowanych 1 500 Mg kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości
i zakresie powyżej 1 500 Mg kruszywa. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić jakiegokolwiek
odszkodowania z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie powyżej 1 500 Mg
kruszywa.
Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego Wykonawcy zapotrzebowania na dostawę
kruszywa dolomitowego w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, tj. nie dłuższym
niż ….. dni robocze od daty przekazania Wykonawcy zapotrzebowania. Zgłoszenia
zapotrzebowania będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy
…………….. lub faksem na nr …………………… . Za dzień przekazania zapotrzebowania
uważa się dzień wysłania zapotrzebowania mailem lub faksem do Wykonawcy.
Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport, rozładunek i wszystkie koszty z tym
związane.
Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu, klasa - I, gatunek: 1, o frakcjach określonych w ust. 1.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną zostało
poddane innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników
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atmosferycznych. Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub
równoważnej.
Wykonawca zobowiązany jest, do wykonania zamówienia, używać materiałów gwarantujących
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone
normą. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązującej
normie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności, świadectwa jakości). Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla
środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut,
itp.).
Podczas dostawy każdej partii kruszywa Wykonawca zobowiązany jest przekazać
przedstawicielowi Zamawiającego aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności
z obowiązującą normą, dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo.
Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy nie może mieć wad prawnych, nie może być
obciążony prawami osób trzecich, oraz że nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani
formą zabezpieczenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości dostarczanego kruszywa, w tym
zbadanie poziomu zanieczyszczeń dostarczonego kruszywa. W przypadku stwierdzenia
niezgodności w jakości lub ilości kruszywa Zamawiający może w szczególności: odmówić
zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany
kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność
zaistniała, na koszt wykonawcy.
Zamawiający informuje, że dowóz materiału będzie kierowany bezpośrednio na drogi gminne,
lub dojazdowe do pól z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy,
Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa
drogowego do odwołania.
Maksymalne dzienne zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wynosi 115 Mg.
Dostawy kruszywa odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8.00 do 14.00.
Podczas każdorazowej dostawy osoba upoważniona przez Zamawiającego złoży potwierdzenie
dostawy na dokumencie wydania kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz). Dokument wydania
kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, rodzaj kruszywa, ilość Mg,
jaka została rozładowana oraz czytelny podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

§2
Dostawa kruszywa będzie dokonywana sukcesywnie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia
2021 roku, według zapotrzebowania Zamawiającego.
§3
1. Strony postanawiają, że wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktyczną ilość dostarczonego
kruszywa, o którym mowa w §1 niniejszej umowy. Zmniejszenie zakresu rzeczowego i
finansowego umowy nie wymaga pisemnego aneksu.
2. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca
wystawi fakturę VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana była
dostawa/dostawy.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie złożonych faktur i dokumentów wydania kruszywa
drogowego na zewnątrz (Wz) wraz z potwierdzeniem dokonanym przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego.
4. Wysokość płatności częściowych będzie sumą iloczynów ilości Mg danego rodzaju kruszywa
dostarczonego w danym miesiącu, wynikająca z potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego, dokumentów wydania kruszywa drogowego oraz cen jednostkowych, o których
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Zgodnie ze złożoną ofertą ceny jednostkowe za dostawę 1 Mg kruszywa wynoszą odpowiednio:

Strona 2 z 6
Załącznik nr 7 do SIWZ – Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego

Załącznik nr 7 do SIWZ
1) cena brutto dostawy jednej Mg klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: ……………………… zł
(słownie:
……………………………………….……………...…………………………………
………… ………………………………………………………………….. .……/100 złotych),
2) cena brutto dostawy jednej Mg tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: …………………………..
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………… ….. /100 złotych).
6. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (cena ofertowa) nie przekroczy wysokości
…………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………….. złotych).
7. Zamawiający informuje, że minimalna (gwarantowana) ilość kruszywa drogowego, którą odbierze
od Wykonawcy wynosi 1 500 ton (klińca i tłucznia, albo klińca albo tłucznia).
8. Ostateczna ilość kruszywa w poszczególnych frakcjach będzie wynikać z faktycznych potrzeb
Zamawiającego – z zastrzeżeniem odbioru od Wykonawcy gwarantowanych 1 500 ton kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i
zakresie powyżej 1 500 ton kruszywa. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić jakiegokolwiek
odszkodowania z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie powyżej 1 500 ton
kruszywa.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez
Wykonawcę.
10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej
umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania zaoferowanego czasu dostawy, czas ten może ulec przedłużeniu,
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w
zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to
znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.:
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne
(zbrojne).
2) Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania dostaw ponad gwarantowane 1500 Mg,
w przypadku mniejszego faktycznego zapotrzebowanie na kruszywo w stosunku do
przewidywanego w momencie ogłaszania postępowania,
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dostaw każdego z rodzajów kruszywa do
limitu łącznego 3 700 Mg, w zależności od faktycznych potrzeb Zmawiającego,
4) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości
stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu
o dane dotyczące cen jednostkowych w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca
przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia
będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
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podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca
uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może
nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców
i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą,
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie
następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 100 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust.6 umowy,
b) 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z tytułu odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 000,00 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do
wysokości brutto poniesionej szkody.
3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary
umownej z należności przysługującej Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu
umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących
okolicznościach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) W przypadku gdy zostanie ogłoszona upadłość, stan likwidacji lub rozwiązanie firmy
Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3) W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonania dostawy i nie rozpoczyna jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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W przypadku gdy Wykonawca przerwał dostawę kruszywa bez uzasadnionych przyczyn,
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje dostawy pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości kruszywa, spóźnia się z terminem dostawy lub gdy Zamawiający
dwukrotnie udowodni Wykonawcy, że zaniżył wagę dostarczonego kruszywa, odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia,
dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego, ograniczone będą do dostaw niewykonanych lub wykonanych w sposób
niewłaściwy.
4)

§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, na własny koszt, w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz do przestrzegania zasad bhp przy wykonywaniu umowy.
§8
1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy między Stronami będzie
sporządzana na piśmie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Korespondencja może
być przesłana mailem, faksem, doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
siedziby firmy, numeru faksu, adresu e-mail. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby
firmy, adresu e-mail lub numeru faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres siedziby,
adres e-mail lub numeru faksu, strony uznają za doręczone.
3. Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
1) Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o., ul. Bełżycka 77, 24-220
Niedrzwica Duża, info@pknalecz.eu, faks +48 (81) 5175070,
2) Wykonawca - …………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………... .
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej
umowy.
2. Polisa powinna obejmować cały okres trwania umowy. Wykonawca ma obowiązek po
każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający
może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 10
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a gdyby nie
przyniosło to rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego
i jeden egz. dla Wykonawcy.
Zamawiający
………………………………………

Wykonawca
………………………………………
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