Załącznik Nr 10
Projekt

Umowa Nr DT.3411.2.2014
W dniu ……………. 2014 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
przy kontrasygnacie
2. Świetłany Karpiuk
- Głównej Księgowej
a …………………………………….. z siedzibą w ......……….. przy ul. ………...... reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest
„Sukcesywna
dostawa
kationowej
emulsji
asfaltowej
szybkorozpadowej
niemodyfikowanej C69B3 PU” w ilości 83 ton zgodnie ze złożoną ofertą.
§2
1. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby
zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, woj.
podlaskie partiami, w miarę potrzeb z przepompowaniem do stacjonarnego zbiornika na emulsję o
pojemności 24 tony. Szacuje się, że jednorazowo wykonawca minimum dostarczać będzie emulsję w
ilości 10 ton.
2. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM
Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej
wydanej przez uprawnioną instytucję.
3. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń.
4. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący
poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób
(emulsję).
5. Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez
przedstawiciela ZDP w Hajnówce.
6. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli
Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię emulsji.
7. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty
ważny Atest Higieniczny.
8. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie. Terminy dostaw będą uzgodnione telefonicznie z
wykonawcą z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.
9. Dostawy będą odbierane w godzinach 7.00 – 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony
zamawiającego.
10. Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej jest średnią ilością szacunkową.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności
od potrzeb pod warunkiem posiadania zdolności finansowych, po uprzednim uzgodnieniu z
Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może być podstawą roszczeń ze strony
Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w/w dostaw

do 20% zamówienia podstawowego pod warunkiem posiadania zdolności finansowych po uprzednim
uzgodnieniu z wykonawcą.
§3
1) Planowany termin rozpoczęcia dostaw emulsji określa się na 15.04.2014 r., a zakończenie dostaw
na 30 września 2014r.
2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu emulsji ze względu na wystąpienie
niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych.
3) Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
zamawiającego i wykonawcę.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy dostawy kationowej emulsji asfaltowej w ilości 83 ton
wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
wynagrodzenie netto: …………….. zł.
słownie: …………………………………………………………………….. zł.
podatek VAT 23 %:……………… zł.
słownie: ……………………………………………………………………. zł.
wynagrodzenie brutto: …………… zł
słownie: …………………………………………………………………… .zł.
ustalone wg oferty na wykonanie zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej
umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu realizacji jej przedmiotu.
4. Zapłata za wykonane dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
wykonawcę za dostarczoną emulsję wraz z protokółem odbioru w terminie nie później niż 20 dni
od otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Wykonawca wystawi faktury
nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
5. Wykonawca wystawi odrębną fakturę w przypadku wzrostu ilości dostaw w cenach jednostkowych
jak w złożonej ofercie, przetargu. Termin płatności za dodatkowe dostawy - 20 dni.
6. W/w ceny brutto zawierają w sobie należny podatek, koszt emulsji, załadunku, transportu do
miejsca przeznaczenia, przepompowania emulsji do zbiornika zamawiającego oraz wszelkie inne
koszty związane z wykonaniem zamówienia.
7. Ceny dostaw określone w ofercie i zawarte w niniejszej umowy, są niezmienne do końca realizacji
zadania.
§5
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Podwykonawstwo będzie obowiązywać w przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, która
zostanie zlecona podwykonawcy, w przypadku braku wskazania części, która zostanie zlecona § 5
zostanie wykreślony.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
a) osobiście w zakresie: ………………………………………………………………………,
b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: ……………………………………………….
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, oraz jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5 % wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 4 ust.1.

5. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio
projektu lub kopii umowy i ich zmian.
6. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o
którym mowa w pkt. 5 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
7. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 20 dni
od dnia przedłożenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia
za dostawy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji dostawy.
8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust.7,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej
sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia
dowodów zapłaty, o których mowa w ust.7.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku podwykonawcy,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.
10. Wysokość kar umownych z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynosi 1%
kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany wynosi 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia.
11. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz K.C.
§6
1. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji zamówienia będzie : …………………….
2. Przedstawicielem zamawiającego będzie: Adam Nazaruk
§7
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.
§8
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w
wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, od wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy,
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zapłaci on
zamawiającemu karę umowną 10 000,00 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 należność
0,5% za każdy dzień opóźnienia od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 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 wykonania dostawy

2)niedotrzymania innych postanowień umowy.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia
rzeczywiście poniesionej szkody.

odszkodowania

uzupełniającego

do

wysokości

§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 póź. zm./ oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz. U. 16, poz. 93 ze zm./ o ile przepisy ustawy prawa zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10
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 zmawiającego 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
wynagrodzenia wykonawcy.

zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia

§ 11
Integralna część umowy stanowi oferta wykonawcy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla zamawiającego, jeden
dla wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

