
Załącznik nr 5 

 

UMOWA nr ………………..… 

 

w dniu …..........2019 r. w Węgrowie, pomiędzy: 

Powiatem Węgrowskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Węgrowie, z siedzibą: 07-100 

Węgrów, ul. Piłsudskiego 23, NIP 824-17-65-263, REGON 711581831, reprezentowanym 

przez Marcina Gąsiorka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, przy 

kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pauliny Roguskiej, zwanym w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

firmą: ………………………..……… z siedzibą w: ………………………, wpisaną do 

rejestru ………………………………. pod nr ……………………, prowadzonego przez 

……………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez: . …………………………, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego               

nr sprawy ZDP.272.13.2019 jest wykonanie zadania: „Sukcesywne dostawy 

materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020”, 

wg nomenklatury CPV: 34927100-2, 14211000-3. 

2. Szczegółowy zakres usług określony został w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu 

niniejszej Umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartymi w niej SST, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

przenoszącymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego 

podejścia, bezpieczeństwem i właściwą organizacją, na ustalonych niniejszą Umową 

warunkach. 

4. Zamawiający oświadcza, że teren na którym zrealizowany zostanie przedmiot 

niniejszej Umowy, stanowi własność Powiatu Węgrowskiego. 

 

Zatrudnienie Podwykonawców 

§ 2 

 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierzony zakres usług wynikający z 

zapisów niniejszej Umowy wykona w 100 % siłami własnego Przedsiębiorstwa / 

Konsorcjum*). 

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: 

………………………………………………………………………………….. **) 



3. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w 

takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 

samego Wykonawcy**). 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

§ 3 

 

1. Termin wykonywania określonego w §1 zakresu umowy ustala się od dnia podpisania 

umowy do dnia 15.04.2020 r. 

2. Realizacja umowy następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.  

3. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku 

zrealizowania przed tym terminem usług stanowiących przedmiot umowy o wartości 

ustalonej w § 4 ust. 1, bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń w tym 

zakresie. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 § 4  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie umowne do następującej 

wysokości: 

 netto: 1700 ton x ……………………………………………………….… zł 

(słownie:………..…………………………………………………….………..) 

 brutto: …………....…… zł (słownie: ………………..……………….……….) 

 w tym kwota podatku VAT……%, tj. ………………………….………..… zł 

(słownie: ………………………………………………………………..….….) 

Stawka netto za 1 tonę mieszaniny wynosi …….. zł.  

2. Podział nakładów finansowych, planowanych w latach 2019/2020 kształtuje się 

następująco: 

1) rok 2019 – nie więcej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 
00

/100 zł),   

2) rok 2020 – do kwoty …………… (słownie: ……………………………
 
 /100 zł). 

3. W ramach ceny umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmniejszenia założonych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego z tym, że Zamawiający gwarantuje zakup i odbiór mieszaniny w ilości 

1000 ton.  

4. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 nie będzie wymagało 

odrębnego aneksu na piśmie. 

5. Należności za usługi rozliczane będą wg cen jednostkowych zgodnych ze złożoną 

przez Wykonawcę ofertą.  

6. Wykonawcy nie wolno realizować dodatkowego zakresu sprzedaży przekraczającego 

wartość wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1. Wszelkie samodzielne 

dyspozycje Wykonawcy i Zamawiającego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

 



 

 

 

Zasady płatności wynagrodzenia  

§5 

 

1. Dostawa materiału realizowana będzie w terminie ………… dni od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną bądź telefonicznie.  

2. Upoważniony pracownik Zamawiającego bezzwłocznie potwierdzi ilość przyjętego 

materiału, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4. 

3. Należność za realizację zamówienia rozliczona będzie po dostawie, zgodnie z 

potwierdzoną ilością materiału przyjętego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego oraz złożeniu oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im 

wynagrodzenie i potwierdzeniu dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom**).  

4. Wynagrodzenie płatne będzie z konta Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w 

Węgrowie,  nr ……………………………………………………, na konto 

Wykonawcy: ………………………………..…… w terminie do …………… dni od 

daty otrzymania faktury po zaspokojeniu przez wykonawcę roszczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców**). 

5. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

§ 6 

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego, sprawować 

będzie Marcin Gąsiorek – Dyrektor ZDP – tel. 602 661 583.  

2. Za wykonanie usług ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: …………………….. 

 

Kary Umowne 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej 

Umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane w 

następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedostarczenie zamówionego materiału w wyznaczonym terminie – w 

wysokości 20% wartości zamówionej dostawy  liczonej wg cen ustalonych 

niniejszą Umową - za każdy dzień zwłoki,, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

30% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego netto, określonego w § 4 ust. 1. 



2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące 

następstwem nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć 

je w pełnej wysokości. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wypłaty za 

wykonane i zafakturowane usługi. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej Umowy. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy 

Wykonawcy. 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie 

uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 

4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

piśmie. 

5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usług i przerwa ta 

spowodowała opóźnienie realizacji usług w stosunku do założeń umownych o dłużej 

niż 3 dni. 

6) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób różny od 

opisanego w Umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

Za nienależycie wykonane usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w 

ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane 

usługi do dnia odstąpienia od Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury 

określonego w niniejszej Umowie. 



5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 3 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 

otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może 

zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 

4. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp. określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

a) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w zależności od 

rzeczywistych potrzeb, które spowodowane będą warunkami atmosferycznymi, 

b) zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy), 

c) zmiana zapisów umowy dotyczących Podwykonawstwa. Zmiana musi być zgłoszona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego, 

d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy,  

e) zmiana numeru konta, 

f) ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 



 
* W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego Wykonawcy. 

** W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem 

podwykonawcy. 
*** Po wyborze najkorzystniejszej oferty zapisy Umowy zostaną dostosowane do oferty (tj. umowa będzie 

obejmowała zapisy dotyczące części zaproponowanych przez Wykonawcę). 


