Załącznik nr 7
Nr postępowania: UMiG.271.2.2.2015

WZÓR UMOWY
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dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
UMOWA NR 272………2015
W dniu ………………… r. w Skępem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Skępe – Barbary Leśniewskiej,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………… .
2. …………………………………………………………………………………………………… .
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa:
1) gruz betonowy kruszony o frakcji 0-63 mm w ilości do 2.900 ton;
2) kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1.200 ton;
2. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w §
1 umowy według harmonogramu ustalonego wraz z zamawiającym, zaś Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy kwotę brutto określoną w ofercie tj.
1) gruz betonowy o frakcji 0-63 mm - ……… zł za 1 tonę brutto - łącznie: …………… zł brutto;
2) kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5 mm - ……… zł za 1 tonę brutto - łącznie: …………… zł
brutto;
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w wielkości wskazanej w § 1
pkt 1 i pkt 2, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych dodatkowych roszczeń.
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§3
Termin wykonania umowy: 30.06.2015 r.
§4
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za zakupiony gruz i kruszywo po zakończeniu
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realizacji umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana przelewem w terminie …… dni od daty przedłożenia faktury VAT na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze z zastrzeżeniem § 5.
3. Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 4 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty
ustawowych odsetek.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

§5
Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 6 zakres zamówienia powierzany
podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.]
Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo\
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku każdorazowego stwierdzenia dostarczenia zanieczyszczonego kruszywa (złom,
śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz
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odpadów niebezpiecznych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia danej dostawy
bądź niedokonania zapłaty za ww. dostawę, jeżeli Wykonawca odmówi przyjęcia zwrotu
dostarczonego kruszywa i gruzu.
3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialności za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich
przebywających w rejonie dostawy,
2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do obiektów, sprzętu i
innego mienia, będące skutkiem wykonywania dostaw będących przedmiotem umowy.
§7
1. 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanych dostaw (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§8
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
lub przedmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się
poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§ 12
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
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§ 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela
Wykonawcy)

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela
Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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