(wzór umowy – mieszanka dolomitowa)

UMOWA
zawarta w dniu ............................... r. w Olkuszu pomiędzy:
Powiatem Olkuskim – Zarządem Drogowym w Olkuszu,
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, NIP 6372024678, reprezentowanym przez:
..............................................................................................
zwanym dalej „Kupującym”
a
....................................................................... , adres siedziby: .............................................. ,
NIP ................................................................. , REGON ......................................................... ,
reprezentowanym przez:
1.
.........................................................................................
2.
.........................................................................................
zwanym dalej „Sprzedającym”
następującej treści:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129), do zamówienia wynikającego z niniejszej umowy ww. ustawa nie ma
zastosowania.
§1
1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać wraz z dostawą mieszankę dolomitową frakcji 0-31,5 mm
do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2022 roku.
2. Dostawa w okresie objętym umową obejmuje maksymalnie 370 ton mieszanki dolomitowej,
w tym:
1) Obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu (al. 1000-lecia 1A)
– do 50 ton mieszanki;
2) Obwodu Drogowo-Mostowego w Trzyciążu (ul. Przemysłowa 3) – do 320 ton mieszanki.
3. Minimalna wartość zamówienia określonego w ust. 2 nie będzie niższa niż 200 ton.
§2
1. Termin realizacji dostaw ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30-06-2022 r.
2. Dostawy mieszanki dolomitowej będą następować sukcesywnie transportem własnym
Sprzedającego w ilościach, terminach i w miejscach określonych każdorazowo w zamówieniu
wysłanym e-mailem do Sprzedającego.
3. Podana w § 1 ust. 2 ilość mieszanki dolomitowej jest wielkością maksymalną. Sprzedającemu
nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania całkowitej ilości przedmiotu
zamówienia określonego w § 1 ust.2.
4. Sprzedający oświadcza, że oferowane przez niego mieszanki dolomitowe spełniają wymagania
jakościowe zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13242+A1: 2010 oraz posiadają właściwości
użytkowe:
− uziarnienie, kategoria co najmniej Ga85

−
−
−
−

kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż F35
mrozoodporność, kategoria nie wyższa niż F4,
nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż 3%

odporność kruszywa na rozdrabnianie, kategoria co najmniej LA40
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć dokumenty dotyczące jakości mieszanki, o których mowa
powyżej na żądanie Kupującego.
§3
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1. Uzgodnione ceny jednostkowe w okresie objętym umową ustala się w następującej wysokości:
1) dla Obwodu Drogowo-Mostowy w Olkuszu (odcinek drogi powiatowej nr 1093K pomiędzy
Bogucinem Małym, a Rabsztynem):
cena brutto 1 tony mieszanki dolomitowej 0-31,5 mm wraz z dostawą: ...................... PLN
2) dla Obwodu Drogowo-Mostowy w Trzyciążu, (ul. Przemysłowa 3):
cena brutto 1 tony mieszanki dolomitowej 0-31,5 mm wraz z dostawą: ...................... PLN
2. Wynagrodzenie Sprzedającego ustalone jako maksymalna wartość zakupu wraz z dostawą
mieszanki dolomitowej, obliczona według cen jednostkowych brutto o których mowa w ust. 1,
strony ustalają na kwotę brutto: ........................................................................................ PLN
(słownie złotych: ....................................................................................................................),
w tym kwota netto ........................................................................................................... PLN
(słownie złotych: ……………………………………………………………)
wraz z podatkiem VAT ……… %, w wysokości ..................................................................... PLN
(słownie złotych: ...................................................................................................................).
3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy nie ma wpływu na
wysokość wynagrodzenia i nie daje Sprzedającemu podstawy do wysuwania roszczeń
o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
§4
1. Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
2. Wynagrodzenie Sprzedającego rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Sprzedającego po każdej dostawie na kwotę ustaloną w oparciu o potwierdzone przez Kupującego
dokumenty dostawy.
3. Wynagrodzenie Kupujący przekaże na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Przez prawidłowe wystawienie
faktury strony rozumieją w szczególności wskazanie w jej treści rachunku bankowego
Sprzedającego, będącego płatnikiem podatku od towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista podatników VAT).
4. W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy Kupujący niezwłocznie poinformuje
o tym fakcie Sprzedającego. Brak prawidłowego wystawienia faktury skutkuje ponownym
rozpoczęciem biegu 30-dniowego terminu płatności, który jest liczony od otrzymania przez
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Sprzedający ma obowiązek wystawienia faktury na:
Powiat Olkuski
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
NIP 6372024678
6. Odbiorcą i płatnikiem faktury jest:
Zarząd Drogowy w Olkuszu
al. 1000-lecia 1A, 32-300 Olkusz
7. Wynagrodzenie płatne ze środków planu finansowego wydatków Zarządu Drogowego w Olkuszu
z działu 600, rozdział 60014 § 4210.
8. Datą zapłaty jest datą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
§5
1. Za wykonanie umowy ze strony Kupującego, odpowiedzialny jest ............................................
2. Za wykonanie umowy ze strony Sprzedającego, odpowiedzialny jest ........................................
3. Odbioru materiału dokonywać będą przedstawiciele Obwodów Drogowo-Mostowych w Olkuszu
i Trzyciążu w formie potwierdzenia podpisem i pieczątką na dokumencie dostawy i na jego kopii.
4. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Kupującego, sprawować będą:
1) Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu: p. ......................................................
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przy dostawie na odcinek drogi powiatowej nr 1093K pomiędzy Bogucinem Małym, a Rabsztynem
2) Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Trzyciążu: p. ....................................................
przy dostawie materiału na plac składowy w Trzyciążu, ul. Przemysłowa 3.
§6
1. Ilość mieszanki dolomitowej dostarczona do Kupującego musi być zgodna z ilością wskazaną na
dokumencie dostawy.
2. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Kupujący zastrzega sobie prawo zważenia
wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego mieszankę dolomitową przed rozładunkiem
i po rozładunku oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego
materiału.
§7
1. Kupujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia dostawy, gdy jakość materiału będzie
budziła zastrzeżenia osoby pełniącej nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Kupującego.
2. W przypadku niezgodności dostawy z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 Sprzedający
obowiązany jest dostarczyć brakującą ilość mieszanki dolomitowej w terminie wskazanym przez
Kupującego i zwrócić Kupującemu poniesione koszty ważenia.
§8
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Obowiązek sporządzenia aneksu nie zachodzi w przypadku zmiany klasyfikacji budżetowej
poniesionego wydatku.
§9
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości:
1) 30% wartości brutto niedostarczonej ilości mieszanki dolomitowej, określonej w § 3 ust. 1
w przypadku niedostarczenia ilości mieszanki dolomitowej zamówionej zgodnie z § 2 ust. 2;
2) 10% kwoty brutto wynikającej z wartości zamówionej zgodnie z § 2 ust. 2 ilości mieszanki
dolomitowej, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostawie w stosunku do
wskazanego w tym zamówieniu terminu;
3) 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, pomniejszonego
o wynagrodzenie pobrane za dostarczony materiał do dnia odstąpienia od umowy
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zachodzących po stronie Sprzedającego;
2. Sprzedający wyraża zgodę na dokonanie kompensaty z należnego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy pomniejszonego o wynagrodzenie pobrane za dostarczony
materiał do dnia odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zachodzących po stronie Kupującego.
4. Maksymalna łączna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron nie może
przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa karę umowną, strony mogą dochodzić odszkodowania
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
§ 10
1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że umowa nie jest realizowana zgodnie
z postanowieniami umownymi, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej
niezrealizowanej części w terminie 7 dni od stwierdzenia niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz prawo do wykonania zastępczego i do żądania odszkodowania
przekraczającego karę umowną.
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, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
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bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Sprzedającemu nie przysługuje odszkodowania
w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny
i innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Kupujący,
a 1 Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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