PROJEKT
UMOWA NR ……………………….
zawarta z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. u. 2019 poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w dniu …………………. r. w Bełchatowie,
pomiędzy:
Powiatem

Bełchatowskim

z

siedzibą

w

Bełchatowie,

97-400

Bełchatów,

ul. Pabianicka 17/19, NIP 7692204721, reprezentowanym przez Pana Jerzego Michalaka –
Dyrektora

Powiatowego

Zarządu

Dróg

w

Bełchatowie,

działającego

z

upoważnienia

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
wydanego na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), zwanym dalej dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…...........................................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”,
Zamawiający i Dostawca będą również zwani wspólnie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są warunki dostawy Zamawiającemu przez Dostawcę
soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
bełchatowskiego, zwanej w dalszych postanowieniach umowy „przedmiotem umowy”.
2. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać ważny atest higieniczny Państwowego Instytutu
Higieny odpowiadający wymaganiom higienicznym oraz opinię Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów o jego skuteczności przy zwalczaniu śliskości i przydatności przy zimowym
utrzymaniu dróg.
Ponadto oferowana sól musi zawierać:
1) zawartość NaCl min. 90%,
2) zawartość żelazocyjanku potasu min. 40 mg/kg,
3) zawartość wody max 3%,
4) zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie max 8%,
5) nadziarno powyżej 6 mm max 10%,
6) podziarno poniżej 1 mm max 30%.

3. Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu
budowlanego do obrotu na rynku budowlanym, tj. atest higieniczny Państwowego Instytutu
Higieny, opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, do wykonania przedmiotu umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości
200 ton własnym transportem do Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie, ul. Łaska 31,
97-420 Szczerców.
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy.
§2
1. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z zawartą
umową i w stanie wolnym od wad fizycznych lub prawnych.
2. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy
nie będzie odpowiadała normom, o których mowa w § 1 umowy. Przedmiot umowy nie odebrany
przez Zamawiającego uznaje się za nie dostarczony przez Dostawcę.
3. Zamawiający sporządzi protokół odbioru, w którym określi ilość każdorazowo dostarczonego
przedmiotu umowy oraz jego jakość, ze szczególnym wskazaniem ewentualnych wad fizycznych.
Ilość dostarczonego przedmiotu umowy będzie ustalana poprzez dokument WZ – wydanie
materiałów na zewnątrz – wystawiony przez Dostawcę.
4. Zamawiający zobowiązuje się, dostarczony zgodnie z umową przedmiot umowy, odebrać oraz
zapłacić cenę ustaloną w umowie. Do czynności odbioru przedmiotu umowy po stronie
Zamawiającego, przyjęcia dokumentu WZ i podpisania protokołu odbioru upoważnia się
poniższe osoby:
1) Kierownika Służby Interwencyjnej – Łukasza Pietras, tel. 603 597 708;
2) Koordynatora Obwodów Drogowych – Macieja Karbowniczak, tel. 603 954 918.
5. Sporządzony przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzający
dostarczenie całości zamówionego przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę wystawienia
faktury VAT.
§3
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Dostawcy za przedmiot umowy kwotę netto .………. zł
+ … % VAT, tj. …… zł, łącznie ..…………. zł brutto (słownie: .………………………. 00/100).
2. Cena ustalona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje koszty dostawy przedmiotu umowy oraz
wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Dostawca
oświadcza, że w wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie koszty niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią. Wynagrodzenie umowne nie podlega
podwyższeniu.
4. Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Dostawcę, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, w którym
Zamawiający potwierdził jego wykonanie zgodnie z umową i stwierdził, że dokonuje jego
odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został odebrany przez
Zamawiającego, Dostawca nie ma prawa do wynagrodzenia umownego.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia Dostawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem wypłaty wynagrodzenia Dostawcy.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności.
8. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
9. Dostawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
10. Strony umowy ustalają, iż faktura VAT będzie wystawiona na:
Nabywca:
Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 220 47 21;
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów.
§4
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu § 3 ust. 1 umowy, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny netto, przedmiotu umowy, o której mowa
w § 2 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu
kary umownej w wysokości 20% wartości ceny oferty.
3. W przypadku gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§5
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§8
Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

