Załącznik nr 7
Projekt

Umowa Nr ……
W dniu …………………. 2012 roku w Hajnówce pomiędzy Zarządem Dróg
Powiatowych w Hajnówce z siedzibą przy ulicy Bielskiej 41 zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1. inż. Krystynę Miszczuk - Kierownika ZDP w Hajnówce
2. Świetlany Karpiuk
- Głównej Księgowej
a ……………………………………………………………………..…………….. z siedzibą w
…………………..……………………… reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych – została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest
„Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudów dróg
powiatowych w powiecie hajnowskim” zgodnie ze złożoną ofertą na zadanie jak niżej:
……………….(Zadanie Nr i jego nazwa)
2. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja
żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa
Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o
wielkości powyżej 50 mm.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.
4. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób
przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, rozładunek pospółki na zadania
określone w pkt 1
4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać
będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku.
Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego
zważenie ( 1 m3 żwiru = 1,8 tony ).
5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w/w dostaw do 20% zamówienia
podstawowego pod warunkiem posiadania zdolności finansowych, po uprzednim uzgodnieniu z
Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień
przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania
) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty zamówienia.
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w zakresie i sposób zgodny z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
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§2
1.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy nie
później niż do dnia 11 czerwca 2012 r.
2.
Terminy dostaw pospółki dla poszczególnych zadań jak niżej:
1.1 Zadanie 1 Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka - Wieżanka na odc. dług. 1030 mb w ilości 618 m ³ - nie
później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku.,
1.2 Zadanie 2 – Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m ³ nie później niż do dnia 18 maja 2012roku,
1.3 Zadanie 3 - Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej 1617 B Łuszcze – Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m³, - nie
później niż do dnia 18 maja 2012 roku,
1.4 Zadanie 4 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki ) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki – Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m³,
³, - nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku,
1.5 Zadanie 5 – Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m ³, - nie
później niż do dnia 25 maja 2012 roku,
1.6 Zadanie 6 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze
powiatowej Nr 1645 B Leśna - Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m ³,- nie później
niż do dnia 11 czerwca 2012 roku,
1.7 Zadanie 7 - Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na
drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka ( przejazd kolej.) – Suszczy Borek na dług. łącznej 670
mb, w ilości 402 m ³.- nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 roku,
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na
wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych
(dotyczy wszystkich zadań ).
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem lub
telefonicznie (zostaną podane ilości m3/ton, miejsca i terminy wykonania) przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu nie później niż 2 dni od daty zamówienia.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
jak niżej
…………………………………………………………………………………………………………
(zostanie wpisany Nr zadania)
Cena netto: .......…..............…… zł
Słownie: ………………………………………...........……...........… zł
VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami
(aktualnie …. ………..%) ....…….........……… zł
Cena brutto: ...………….............. zł
Słownie: ………………………………………...........……...........… z
brutto zł : ………………………………………………………………. ustalone wg. oferty na
wykonanie zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i nie może ulec zmianie.
3. Zapłata za wykonane zadanie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
za dostarczony wraz z protokółem odbioru kruszywa w terminie nie później niż 14 dni od
otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wykonawca na każde zadanie wystawi odrębną fakturę.
5. W/w ceny brutto zawierają w sobie należny podatek, koszt dojazdu do miejsca
przeznaczenia, koszt kruszywa jego załadunek i wyładunek oraz wszelkie inne koszty
związane z wykonaniem zamówienia.
6. Ceny dostaw określone w ofercie i zawarte w niniejszej umowy, są niezmienne do końca
realizacji zadania.
§4
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji zamówienia będzie : :
……………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:
……………………………………………………………….
§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego przy prowadzonych
przewozach po drogach oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i ich mienia przy
wykonywaniu dostaw jak też inną jaka może wystąpić podczas realizacji zamówienia – dostaw..
§6
1. Strony ustalają, że płatność dokonywania będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po
zrealizowaniu dostawy w terminie nie później niż 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
3. W wypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci odsetki
ustawowe.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

§7
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki, od wartości niewykonanej w terminie usługi lub
dostawy;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł.
3) W przypadku wystąpienia kar po stronie Wykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia
należności za kary z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze.
4) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
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należność 3% za każdy dzień opóźnienia od wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1
umowy.;
2. 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 przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
1) nieterminowego wykonywania usług;
2) niedotrzymania innych postanowień umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm../ oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm./ o ile przepisy
ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§9
1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod
rygorem nieważności,
4. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą
korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy,
2) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,
5) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Uwaga: Prosimy o nie wypełnienie projektu umowy ale o zapoznanie się z treścią i parafowanie przez
wykonawcę każdej ze stron i dołączenie do oferty
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