Załącznik Nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
Istotne dla stron postanowienia umowy

zawarta w dniu …………………… 2019 r. w Ogonkach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w
Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo reprezentowanego przez:
1. Łukasz Krupa
- Dyrektor ZDP w Ogonkach
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................
z siedzibą:
........................................................................................................................................
NIP ....................................
REGON ..............................
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:
1. .........................................
2. ..........................................
została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1986,2215 z 2019 r. poz. 53, 730) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:
ZDP.284.02.2019.MW).
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia to jest Sukcesywna
dostawa żwiru kruszonego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1200 ton:
2. Dostawa materiału określonego w ust. 1, dokonywana będzie po złożeniu zamówienia
telefonicznego, faksem lub e-mailem przez Zamawiającego:
1) Żwir kruszony frakcji 0-31,5 mm będzie dostarczony transportem Wykonawcy do Zarządu
Dróg Powiatowych w Ogonkach, w terminie ….. dni od zgłoszenia zapotrzebowania,
3. Ilości określone w ust. 1, są wielkościami maksymalnymi, jaką Zamawiający może zakupić
w okresie trwania umowy. Z tytułu niezrealizowania zakupu ilości materiału wskazanych w
pkt. 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
§2
1. Wartość umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi ………………………………………zł
brutto (słownie: ……………………………………………………..…. zł ) w tym podatek VAT.
2. Dostawa materiałów określonych w § 1 ust 1 realizowana będzie w cenach jednostkowych
(bez podatku VAT) określonej w formularzu cenowym złożonym w ofercie tj.:
- żwir kruszony frakcji 0-31,5 mm...............................……....zł netto/tonę
3. Cena określona w ust. 2 pozostaje bez zmian przez okres trwania umowy.
4. Dostawa wykonana transportem Wykonawcy nie zwiększa wartości dostawy wyliczonej na
podstawie cen jednostkowych określonych w ust. 2
5. Do ceny określonej w ust. 2 będzie doliczany, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami,
podatek VAT.
§4
1. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość dostarczonych materiałów stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
2. Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo za okresy miesięczne, na podstawie faktur z
załączonymi dokumentami wydania.
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym
nastąpiła dostawa, regulującą należności za faktycznie pobrane materiały w danym miesiącu.
4. Płatność faktur następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynikającą z
faktury.
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6. Faktury muszą być wystawione w następujący sposób:
NABYWCA: Powiat Węgorzewski
ul. 3 Maja 17b
11-600 Węgorzewo
NIP: 845-18-62-015
ODBIORCA: Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo
§5
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2019 roku.
§6
1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Wykonawcy sprawować będzie .......................
2. Odpowiedzialnym za zakres rzeczowy umowy z ramienia Zamawiającego będzie Pani Marta
Wasilewska
§7
1. Za nieterminową realizację dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
0,1% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie nie wykonania umowy lub przerwania dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§8
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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
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§9
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia
z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie, tj.
a) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie likwidacji
bądź zawieszenie działalności Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca nie podjął realizacji dostawy w ciągu jednego miesiąca
d) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż jeden miesiąc – z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił
zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,
f) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawy przy pomocy podwykonawców bez zgody
Zamawiającego,
W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji.
§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców),
po zawarciu z nim(i) odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o
podwykonawstwo
Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:
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a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy czynności, który nie
może być dłuższy niż terminy wykonania zamówienia określone w § 5 niniejszej
umowy.
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,
e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż terminy wskazane w
§ 4 ust. 4 niniejszej umowy dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.
f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie
zamówienia.
W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do
zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy
oraz części zamówienia mu powierzonego.
W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał
przedmiot umowy samodzielnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym
Podwykonawcą.

§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej
wymienionych przypadkach:
1 ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia;
c) zmiana podwykonawcy,
d) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części
zamówienia przez podwykonawcę .
2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
1.2.1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.1 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów
i usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
§ 12
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
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