Załącznik Nr 4 do SWZ
Projekt

UMOWA NR ………………..
zawarta 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup masy mineralno – asfaltowej na potrzeby wykonania
remontów cząstkowych na gorąco, zwanym dalej „towarem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w umowie wydawać i przenosić
na

Zamawiającego

własność

zamówionego

przez

Zamawiającego

przedmiotu

umowy,

a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odbierać i zapłacić po odbiorze cenę sprzedaży
ustaloną w umowie.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w wykonaniu postanowień umowy w okresie jej
obowiązywania nie może przekroczyć kwoty maksymalnej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście
tysięcy złotych). Po przekroczeniu tej kwoty umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego
postanowienia.

§2
TERMINY REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia, Strony umowy ustalają około 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy
do dnia 01.12.2021 r.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu w miejscu oddalonym od siedziby
Obwodu Drogowego Nr 2 w Szczercowie (ul. Łaska 31, 97-420 Szczerców) nie większym
niż 65 km zamówioną masę mineralno – asfaltową na potrzeby remontów cząstkowych na gorąco,
zgodnie z treścią otrzymanego każdorazowo zamówienia, w terminie do 3 dni od otrzymania
zamówienia za pośrednictwem faksu lub w formie pisemnej. Zamawiający każdorazowo przy
zamówieniu określi dokładny termin odbioru towaru od Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż załadunek mieszanki mineralno – asfaltowej odbędzie się
do godz. 9:30.
3. Wykonawca oświadcza, iż do odbioru zamówień upoważnione są wszystkie osoby, które odbiorą
zamówienie pod wskazanym przez niego numerem telefonu/faksu (....................................) lub
w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, określonym w niniejszej umowie.
4. Zamawiający będzie zobowiązany do odbioru zamówionego towaru, jeżeli Wykonawca zaoferuje
go w miejscu odbioru do sprzedaży w ilości określonej w otrzymanym zamówieniu oraz w stanie
wolnym od wad. W przeciwnym razie Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru towaru.
W takim razie, Strony umowy niezwłocznie sporządzą protokół, w którym Zamawiający określi
przyczyny odmowy odbioru. Zamawiającemu przed odbiorem towaru przysługuje prawo zbadania
towaru w zakresie zgodności z dokonanym zamówieniem. Do czynności odbioru towaru po stronie
Zamawiającego upoważniony jest ……………………………………….... Zamawiający może
jednostronnie dokonać zmiany osób uprawnionych do udziału w czynnościach odbiorczych towaru.
5. Przeniesienie własności towaru będzie następowało po jego odbiorze przez Zamawiającego.
Koszty wydania i odebrania towaru, które nie będą ponoszone przez Zamawiającego zgodnie
z postanowieniami umowy poniesie Wykonawca. Z chwilą odbioru towaru przechodzą
na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia towaru.
6. Strony zgodnie ustalają, że towar jest wolny od wad, w szczególności jeżeli spełnia normy
przewidziane odrębnymi przepisami do jego używania, zgodnie z planowanym przez
Zamawiającego przeznaczeniem.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Każdorazowa cena sprzedaży odebranego przez Zamawiającego towaru wraz z podatkiem VAT
będzie określana w oparciu o cenę towaru, w odniesieniu do 1 tony, oznaczoną w ofercie złożonej
przez Wykonawcę, w trybie podstawowym bez negocjacji. Cena sprzedaży towaru będzie stanowiła
iloczyn ceny jednostkowej 1 tony towaru i ilości ton odebranego przez Zamawiającego towaru.
2. Strony ustalają, że cena sprzedaży 1 tony towaru wynosi netto ....................... zł + podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ...................... zł, co łącznie stanowi kwotę
brutto .........................… zł (słownie: ............................................................................................…).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy: ………………………….. . O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności.
7. Wykonawca oświadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
8. 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.
9. Strony umowy zgodnie ustalają iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa obejmuje
wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega
zwiększeniu.
§5
KARY UMOWNE
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku opóźnień Wykonawcy w wykonaniu § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1 % ceny netto zamówionego towaru

wynikającej z umowy, za każdą godzinę opóźnienia oraz zwróci wszelkie koszty transportu
poniesione przez Zamawiającego w celu realizacji złożonego zamówienia, w terminie 3 dni
od otrzymania wezwania do ich zapłaty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2 000,00 zł.
3. Jeżeli Zamawiający nie odebrał towaru z przyczyn określonych w § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca
poza obowiązkiem zapłacenia kary umownej oznaczonej w ust. 1, będzie zobowiązany ponadto do
zwrotu kosztów transportu poniesionych przez Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania
wezwania do ich zapłaty.
4. W przypadku, gdy ustalone kary umowne nie będą rekompensowały szkody poniesionej przez
Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony umowy ustalają, iż w przypadku,
gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu § 3 ust. 1 umowy przekroczy 3 dni od ustalonego
terminu, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
§6
KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w § 3 ust. 1, wymagają formy pisemnej i będą
przesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej
umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną
na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się
za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach numerów telefonów
i faksów, za którym pośrednictwem mogą się kontaktować w celu wykonania postanowień
niniejszej umowy.
§7
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub
zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.
§8
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą

w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Konrad
Kieruzel, e-mail: iodo@pzd.powiat-belchatowski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym zadania pn.:
„Zakup masy mineralno – asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

