załącznik nr 5
wzór umowy

U M O WA Nr ___ /2020
zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiędzy Gminą Wizna reprezentowaną przez
Mariusza Soliwodę - Wójta Gminy Wizna
z siedzibą w Wiźnie, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna
NIP: 718 207 90 56
REGON: 450670002
zwanego w treści umowy Zamawiającym
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

…………………………………………………………………………..…………………………………..…
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……….. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. zwanym w treści umowy Wykonawcą,
NIP: ………………… reprezentowanym przez: ……………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko) ………………………………….………….
działającym pod firmą …………………………………………….. z siedzibę w ………………………..
przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zwanym w treści umowy Wykonawcą NIP …………………. Regon ………………………
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: dostawę mieszanki kruszyw
niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2020 r. w ilości ok. 2 029,73
ton na miejsca i ilości wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompletnie, z należytą starannością, rozumianą jako
staranność obowiązującymi przepisami prawa i normami, w terminie określonym w niniejszej umowie.
3. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy bez zastrzeżeń.
4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 10.12.2020 r.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu, a potwierdzeniem realizacji umowy i jej
terminu będą protokoły odbioru wraz z dokumentami wagowymi każdego transportu wraz z
wymaganymi dokumentami, podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę:
brutto: _______________zł słownie: ______________________________________________

z czego cena jednostkowa za tonę dostarczanej mieszanki kruszyw wynosić będzie …………………
zł/t brutto
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.
3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty
uwzględnił wszystkie koszty związane w całości z realizacją przedmiotu umowy, warunkami i
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu umowy, zyskiem,
wszystkimi wymaganymi przepisami podatkami i opłatami, w tym podatek VAT oraz w szczególności
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związane z dostawą, załadunkiem, rozładunkiem, ubezpieczeniem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.
5.

§4
Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi
wystawionymi i dostarczonymi na adres Zamawiającego, na jego żądanie.
Do wniosku o płatność końcową Wykonawca przedkłada:
 protokół odbioru końcowego kompletnej dostawy podpisany przez Zamawiającego,
 fakturę końcową,
 zestawienie wartości dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców w oparciu o umowy
o podwykonawstwo przedłożone przez Zamawiającego,
 zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
podaniem nazw (firm) podwykonawców i kwot wynagrodzenia im wypłaconych,
1) Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury końcowej dokona zapłaty
wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, w wysokości różnicy pomiędzy uznanym wynagrodzeniem
końcowym Wykonawcy, a nieopłaconym wynagrodzeniem należnym podwykonawcom,
2) pozostała część wynagrodzenia końcowego zostanie zapłacona w terminie 14 dni od przedłożenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej
wysokości,
3) jeżeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego nie przedłoży Zamawiającemu
dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości, nieopłacone kwoty
wynagrodzenia podwykonawcy zostaną przekazane na konto sum depozytowych Zamawiającego.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala się na – 21 dni od
daty otrzymania faktury przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed
każdorazową zapłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.
Płatności wynikające z umowy, dokonywane będą na rachunek Wykonawcy nr:
_________________________________________

6. Zmiana numeru rachunku dokonana może być tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub
użyteczność zrealizowanego przedmiotu umowy, jak również za niezgodności między ilościami i/lub
asortymentem zamówionym, a dostarczonym.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, zobowiązany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do miejsca dostawy
wskazanego przez Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot umowy winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi
przepisami prawa dla tego typu towarów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
5. Odbiorów przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy, dokonywać będzie wyznaczony
pracownik Zamawiającego, w obecności pełnomocnika Wykonawcy.
6. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca winien dołączyć niezbędne badanie oraz inne
dokumenty wymagane przepisami prawa oświadczające spełnianie wymagań określonych w ust. 4.
7. W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru Zamawiający stwierdzi występowanie wad, może odmówić
odebrania przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru dostawy.
8. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot umowy dopiero po
podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego kompletnej dostawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: dostaw wadliwych, o nieodpowiedniej
jakości, nie odpowiadającej opisowi zawartemu w SIWZ. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
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§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może wykonać określony w ofercie przedmiot umowy za pomocą podwykonawcy,
zawierając z nimi umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zapis w przypadku braku Podwykonawców:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały przedmiot umowy.
Zapis w przypadku udziału Podwykonawców:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców przedmiot umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy, który Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………
Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje samodzielnie.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ów.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:
a) kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
b) oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50 000,00zł. brutto lub jej
wartość stanowi co najmniej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 4, przekaże
Wykonawcy kopię umowy otrzymanej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Zamawiający w terminie 10 dni od daty przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, może wnieść sprzeciw do tych umów z przyczyn o których
mowa w pkt. 7. Wniesienie sprzeciwu oznacza, że wynagrodzenie z umowy o podwykonawstwo
przedmiotu zamówienia nie podlega możliwości bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy przez
zamawiającego.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi z dalszym
podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy.
§7
Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujący sposób :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne;
a) 2,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu przedmiotu
umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego
zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego kompletnej dostawy.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 niniejszej umowy. Za
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy uważa się m.in. konieczność wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 1, art. 143c ustawy PZP lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §8,
3. Zamawiający ma prawo potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności Wykonawcy, w tym z tytułu
naliczonych kar umownych, potrąceń za wady nie dające się usunąć.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy przedmiotu umowy do 2 dni od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację dostawy przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części, Wykonawca nie jest w stanie ukończyć zamówienia w terminie.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy PZP), w tym przypadku może to nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy i nie obowiązują kary z §8 ust. 2.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej i zgody
obu stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. Podstawą
dokonania zmian, w ilości ok. 6748 t, będą:
a) otrzymanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony,
rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej
do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 2 km – etap II”;
b) zwiększone potrzeby Zamawiającego spowodowane możliwością wystąpienia nagłych zjawisk
pogodowych powodujących rozmywanie i podtapianie dróg będących w zarządzie Wójta
Gminy Wizna.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§11
Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§12
Wszelkie załączniki stanowią integralną cześć niniejszej Umowy.
§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy;
2. Tabela ze wskazaniem szacunkowych ilości mieszanki kruszyw.

Zamawiający:

Wykonawca:
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