Projekt umowy
UMOWA Nr………………
Zawarta w dniu …… …….r. w Rozprzy pomiędzy:
Gminą Rozprza z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900- lecia 3, 97-340 Rozprza,
NIP 771-26-57-591, Regon 590648008
zwaną w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działa:
Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego
a
…………………………………………………………………………………………………...
REGON…………………...., NIP………………….….,
Wpisanym w dniu ……………….., Numer /KRS …………. zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ………………………………………….
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty poniżej kwoty, o której mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres dostaw
1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zakup wraz z dostawą (transportem wykonawcy)
i rozładunkiem (rozsypaniem na drodze) mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych
przeznaczonych do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy
Rozprza.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zgodnie
ze złożoną ofertą mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych w planowanej ilości 1000
Mg o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 0 = 5-10% bez gliny).
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§2
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności
obejmującej przedmiot umowy.
Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganym Normom i posiadać wymagane
przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego potwierdzenie
spełniania wymagań, o których mowa w ust. 2.
Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 będzie realizowana w godzinach
pracy Urzędu Gminy w Rozprzy (w godz. 7:30-15:30 w dni poniedziałek, środa – piątek
oraz w godz. 9:00-17:00 we wtorek) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta
elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszywa.
Do każdej dostarczonej partii kruszywa musi być dostarczony dokument potwierdzający
rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału z
przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary
kontrolne poszczególnych jego partii (obmiar kubatury dostarczonej partii materiału,
kontrola tonażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę
elektroniczną. Obowiązkiem pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy jest
uczestniczenie przy wykonywaniu obmiaru kontrolnego kubatury/tonażu dostarczonego
kruszywa oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu z przedmiotowego obmiaru/ważenia,
a ponadto w przypadku obmiaru kubatury odpowiednie wyrównanie kruszywa w skrzyni
ładownej samochodu umożliwiające dokonanie obmiaru.
W przypadku dostawy kruszywa w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu,
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin.
Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy zostanie stwierdzona :

1) niezgodność dostarczonego kruszywa z przedmiotem zamówienia pod względem
asortymentu lub jakości, Zamawiający odmówi odbioru dostawy,
2) niezgodność ilości dostarczonego kruszywa z dostarczoną kartą magazynową wydania
kruszywa Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonego kruszywa lub odebrać
faktyczną ilość dostarczonego kruszywa, która będzie wynikać z protokołu z
komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury/tonażu.
§3
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania
Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego (faks lub poczta elektroniczna), w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku lub do chwili wyczerpania wartości
zamówienia
§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 według asortymentu i ustalonej ceny jednostkowej szczegółowo
określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy i niniejszej umowie.
2. Jednorazowo Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę przedmiotu umowy wg
wskazań i zapotrzebowania Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 20 Mg.
3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zrealizować sukcesywną dostawę przedmiotu
zamówienia w terminie do 2 dni, licząc od dnia wysłania zlecenia przez Zamawiającego,
zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie (termin dostawy).
Termin dostawy to czas liczony od dnia wysłania zlecenia (faks lub poczta
elektroniczna) do dnia faktycznej dostawy kruszywa.
4. Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich
powstałe w związku z wykonywanym zadaniem;
b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia
ruchomego związanego z wykonywanym zadaniem;
c) szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia własności osób trzecich powstałe
w związku z wykonywanym zadaniem.
5. Odpowiedzialność Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 4 jest wyłączona.
6. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ze szczególną starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, gwarantującymi wykonanie przedmiotu umowy we właściwy
i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
b) zgłaszania z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniających lub
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie
ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub
innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
8. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego
9. Dopuszcza się anulowanie przez Zamawiającego zgłoszonego zlecenia na dostawę
przedmiotu umowy poprzez powiadomienie Wykonawcy najpóźniej na jeden dzień przed
uzgodnionym terminem, w takim przypadku nie znajduje zastosowania § 6 umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości:
a) realizacji zamówienia przez Wykonawcę, materiałami innymi niż przedmiot umowy
b) realizacji dostaw w terminach i godzinach nie uzgodnionych z Zamawiającym
c) realizacji dostaw innej osobie niż wyznaczona imiennie przez Zamawiającego.

§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe za 1 Mg mieszanki kruszyw łamanych zgodnie z ofertą Wykonawcy
w wysokości:
a) frakcja 0-31,5 mm: ……. zł netto (słownie złotych: ……….)
podatek ……% VAT
…….. zł brutto (słownie złotych: ………………)
2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy za szacunkową ilość przedmiotu umowy określoną
w §1 i ustaloną w oparciu o cenę ryczałtową za 1Mg mieszanki kruszyw łamanych zgodnie
z ofertą Wykonawcy wynosi: ………………… zł brutto (słownie złotych: ……….)
w tym należny podatek VAT.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczne ilości wykonania przedmiotu umowy
w oparciu o cenę ryczałtową za 1Mg mieszanki kruszyw łamanych, o których mowa
w ust. 1 na podstawie ilości określonej w protokołach odbioru.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w szczególności koszt kruszywa, załadunek, transport i rozładunek w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Rozprza.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia pomiędzy stronami za wykonane dostawy następować będzie na
podstawie faktury częściowych wystawionych przez Wykonawcę po protokolarnych
odbiorach dostaw.
7. Wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż z dniem faktycznej dostawy mieszanki
kruszyw łamanych. Postawą do wystawienia faktur będą podpisane obustronnie protokoły
częściowe odbioru dostaw.
8. Zamawiający będzie uiszczał należności za dostawy przelewem na podstawie
wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania
faktury, zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie (termin zapłaty).
9. Płatnikiem faktury VAT będzie Gmina Rozprza z siedzibą przy Al. 900-lecia 3,
97-340 Rozprza, NIP 771-26-57-591.
10. Wykonawca nie będzie rościł pretensji do Zamawiającego z tytułu niewykorzystania
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2.
11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie/ceny
ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia/cen
netto.
12. Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie
przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
13. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu
metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących
przepisów na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ………………
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, o którym mowa powyżej,
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niezrealizowanie umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 2 za każdy dzień opóźnienia
w realizacji umowy, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5
ust. 2.
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2) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wysokość
faktycznie poniesionej szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującemu
Wykonawcy.
§7
Podwykonawcy
Jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie cześć zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom, to:
1) Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego - Wykonawca odpowiada za wykonanie całości
dostaw.
2) Powierzenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie może zwiększyć
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) zestawienie wymagalnych należności dla wszystkich podwykonawców wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury
przez Wykonawcę,
b) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców, wynikających z faktur
podwykonawców, o których mowa w lit. a) – dowodem zapłaty jest dokument
obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy
o zapłacie należności.
c) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku
do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto zgodnie z cenami,
o których mowa w § 5 ust. 1 za faktycznie dostarczony przedmiot umowy po uzyskaniu
dokumentów, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu.

§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

