UMOWA Nr ZP…….2020

zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia ………….2020r. pomiędzy:
GMINĄ BARUCHOWO
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowaną przez:
Pana Stanisława Sadowskiego – Wójta Gminy Baruchowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marioli Kurdubskiej
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………
z siedzibą w: Baruchowo 72A, 87-821 Baruchowo
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP …………….., REGON …………………..
reprezentowanym przez:
…………………….. – Właściciela
zwanym dalej Wykonawcą.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zapytania ofertowego
bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 – wartość netto zamówienia nie przekracza 30.000 euro, którego
przedmiotem jest Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm
z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy
Baruchowo., Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o
granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem wraz z
rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami
Zamawiającego.
4. Wykonawca przy każdorazowej dostawie (tj. dla każdego kursu osobno), przedłoży Zamawiającemu
dowód odbioru, tj. kwit wagowy.
5.

Wykonanie dostawy będzie potwierdzał upoważniony pracownik Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru dokonując
warzenia w punktach wskazanych przez Zamawiającego.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z warunkami zawartymi w Ofercie i zaproszeniu
do składania ofert.
2. Towar, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji zawartej w zaproszeniu do składania ofert.
3. Na dostarczany towar Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru złej jakości, lub niezgodnego z ofertą
złożoną przez Wykonawcę, bez obowiązku zapłaty.
2. W przypadku powtarzającej się dwukrotnie złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub
nieuwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Podstawę rozwiązania umowy z wyżej wymienionych powodów będzie stanowił protokół z
przeprowadzonej kontroli jakości lub zgodności z ofertą dostarczanych towarów
§4
1.

Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień podpisania
umowy.

2.

Jednorazowe dostawy realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od złożenia zamówienia.

3.

Dostawy będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną do dnia 30.06.2021 r.
§5

1. W trakcie realizacji zamówienia na towar wymieniony w §1 ust. 1 obowiązują ceny podane przez oferenta,
a przyjęte przez Zamawiającego w ofercie z dnia …….. roku i obowiązują przez cały czas realizacji
zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone kruszywo w oparciu o otrzymane dokumenty
potwierdzające odbiór dostarczonego kruszywa i cenę jednostkową podaną w ofercie, a wynoszącą ………
netto za tonę.
3. Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto ………… złotych słownie:
………………………………………………………………/100 groszy (w tym podatek VAT w kwocie …………………. zł).
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 3. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
7. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu.
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9. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3
za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 50%
wynagrodzenia określonego w §5 ust. 3.
c) z tytułu niezgodności ilości ton wykazanej w trakcie kontroli z ilością ton wykazanej na dowodzie WZ,
lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa w wysokości
1500 zł brutto za każdy potwierdzony przypadek.
3. Jednocześnie strony ustalają, iż łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 100%
całkowitej wartości zamówienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 3.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§8
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1843, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie
w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§9
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie

nowych

postanowień

do

umowy

niekorzystnych

dla

Zamawiającemu,

jeżeli

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającemu.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).
§ 12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………….
Zamawiający

….…………………………….………
Wykonawca
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