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UMOWA NR SU.253.1.2014.IV 

  

 

zawarta w dniu ……………… 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy:  

 

 

1/ Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8,                 

78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

……………………………………………….…….., a firmą 

 

2/ ……………………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą” reprezentowaną przez  …………………………………………………………………………….. 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w  trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych                                  

w powiecie kołobrzeskim”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą 

Wykonawcy,  stanowiącymi integralną część umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczać do siedziby 

ZDP w Kołobrzegu przy ulicy Gryfitów 8. W wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zmawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów drogowych we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce - na terenie powiatu kołobrzeskiego. 

 

§ 2     

 

1. Zakup następować będzie partiami, których wielkość i terminy odbioru określał będzie Zamawiający, 

zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Zamówienia składane będą telefonicznie lub faxem. 

Pracownikami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do składania zamówień są: Waldemar Skręty 

oraz Zbigniew Pilipów 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek zrealizować złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia 

złożenia zamówienia,  o ile Zamawiający nie określi dłuższego terminu realizacji.  

 

§ 3  

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od .................................... r. do 31.12.2014 r.  

2. Wielkość dostawy objęta niniejszą umową jest uzależniona od zapotrzebowania oraz od możliwości 

finansowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostaw, ze względu na 

okoliczności, o których mowa w ust. 2.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo – asortymentowego, 

określonego w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Niewykorzystanie pełnego zakresu 

ilościowo – asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego. 

§ 4 

 

1. Strony ustalają następujące ceny ryczałtowe za 1 tonę dostawy z  transportem do siedziby ZDP                          

i wyładunkiem: 

 

Lp. Nazwa własna 
Jednostka 

rozliczeniowa 
Cena jednostkowa 

netto 
Cena jednostkowa 

brutto 

1. żwir o frakcji 2-8 mm,    

2. żwir o frakcji 8-16 mm.    

3. piasek    

 

2. Cena  ryczałtowa jest ceną niezmienną, obowiązującą  przez cały czas trwania umowy i obejmuje 

wszystkie koszty  i opłaty ponoszone przez Wykonawcę, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana wysokości stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy nie będzie stanowić podstawy 

do zmiany wynagrodzenia brutto. 

§ 5 

 

Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawianych i dostarczanych przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią dostawy.  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za każdą partię dostawy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Za przekroczenie terminu zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z umowy. 

 

§ 7 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia atestu na każdą partię. W przypadku braku atestu, 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy. 
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§ 8 

 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach; 

1/ niedostarczenia przez Wykonawcę partii dostawy w terminie określonym przez Zamawiającego 

zgodnie z § 2, gdy opóźnienie przekracza 3 dni; 

2/ odmowy okazania stosownego atestu na daną dostawę; 

3/ naruszenia innych istotnych dla Zamawiającego postanowień umowy. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym wymaga formy pisemnej. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej; 

1/ za niedostarczenie partii dostawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 

umowy - 10 % ceny ryczałtowej za daną partię dostawy za każdy rozpoczęty dzień po terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 umowy; 

2/ za przekroczenie terminu dostarczenia partii dostawy – 10 % ceny ryczałtowej za daną partię 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień po terminie wyznaczonym zgodnie  z § 2 umowy; 

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę                          

– 4 000 zł; 

4/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego              

– 4 000 zł. 

2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej także wówczas, gdy nie poniesie żadnej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z ceny przysługującej Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego  i  jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1/ SIWZ 

2/ oferta Wykonawcy 

   

 

    Wykonawca                                                                                                        Zamawiający       

 

 

 

 

...........................                                                                                                ........................... 


