Załącznik nr 3 do WU
Nr sprawy RDWT-271-2-30/19
UMOWA NR …/2019/RDWT wzór
Zawarta w dniu ………… 2019 r. pomiędzy:
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków - Rejonem Dróg
Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Kierownika Rejonu - mgr inż. Marka Wieczorek,
a
………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy „ Stronami”, oddzielnie zaś „ Stroną”.
Umowa obejmuje zamówienie o wartości poniżej 30.000 EURO, do którego nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1843 t.j. z
dnia 2019.09.27) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, na podstawie postępowania nr RDWT-271-2-28/19
dotyczącego zamówienia pn.: „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”.
§1
1. Przedmiot umowy stanowi dostawa przez Wykonawcę za wynagrodzeniem 25 ton mieszanki mineralno
– asfaltowej wyprodukowanej na bazie asfaltu modyfikowanego (dalej: „Masa” lub „przedmiot
dostawy”), w workach, do układania na zimno.
2. Zobowiązanie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Masy wraz z rozładunkiem w następujące miejsca:
 10 ton na plac składowy obwodu drogowego w Sieradzy, Sieradza 229, 33-240 Żabno,
 15 ton na plac składowy obwodu drogowego w Ciężkowicach , ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice.
3. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża Wykonawcę do chwili odbioru potwierdzonego
protokołem odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi bez pomocy Podwykonawców .
§2
1. Wymagania jakie musi spełniać Masa pakowana w workach :
a) możliwość stosowania w temperaturze od – 10 ° C do + 30 ° C,
b) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku,
c) możliwość przechowywania masy pakowanej przez okres co najmniej 6 miesięcy .
§3
Termin realizacji przedmiotu dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy : 15-11-2019 r. (słownie:
piętnasty listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku).
§4
1.
2.
3.

Cena za dostawę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy jest ryczałtowa i wynosi: …................. zł
brutto (kwota ta zawiera w sobie VAT ), słownie: ……………………… 00/100 zgodnie z treścią oferty
stanowiącej zał, nr 1 do niniejszej umowy.
Zapłata przez Zamawiającego ceny wskazanej w ustępie 1 powyżej, nastąpi na podstawie faktury, po
zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego w protokole odbiorczym.
Faktura wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawierać
następujące dane:

4.
5.

6.
7.

NABYWCA:
Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a,
33-100 Tarnów.
Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze jako Odbiorca).
Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek
Wykonawcy nr: …......................................................
Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na
podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę uprawnioną do
reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu.
Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Cena za dostawę Masy nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
§5

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a. w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w § 3 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego
w § 3 niniejszej umowy,
b. w przypadku stwierdzenia, ze dostarczona partia materiału nie spełnia wymogów jakościowych
określonych w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 15% wartości danej partii materiału. Wykonawca zobowiązany jest ponownie
niezwłocznie dostarczyć materiał zgodnie z wymaganą jakością w ilości odpowiadającej
zakwestionowanej partii materiału,
c. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę —
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w Umowie potrącane będą z wystawionej przez
Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na
rachunek Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej należnej mu kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiającemu
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych skutków prawnych dla
Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
skutkującej odstąpieniem od umowy, w szczególności jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem
wytwarzania Masy tak dalece, że nie jest prawdopodobne wykonanie nniejszej umowy w terminie
wskazanym w §3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ponadto jeżeli:
- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części,
- wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z § 2 niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie
umniejsza uprawnień Zamawiającego z tytułu umowy ( w tym uprawnienia do naliczania kar umownych ,
także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy)
5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonana dostawę potwierdzoną
protokołem odbiorczym.

§7
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,dwa egzemplarze dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiającego.
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