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        Załącznik Nr  6 do SIWZ 

Projekt                                                    UMOWA  Nr     /2019 

Zawarta w dniu   ….. 2019 roku w Grójcu pomiędzy: 
Powiatowym Zarządem  Dróg  w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku   
Odrzywołek 8a        05-622 Belsk Duży  
reprezentowanym przez : 
1. Adriana Jachoskiego  Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu  

 z/s w Odrzywołku Odrzywołek 8a ; 05-622 Belsk Duży na podstawie  pełnomocnictwa 
udzielonego przez  Starostę  do zawierania umów  
w imieniu Powiatu Grójeckiego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego nr 64/2016  z 
dnia 7.XII.2016 r   

2. Ewę Jaworską  Główną Księgową Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu  z/s w Odrzywołku 
zwanym dalej Zamawiającym 

 
  

a firmą : ……. 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie: „Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowejC65B3RC  w ilości do  100 ton” 

 zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r poz. 1986.), nr 
sprawy: PZD.2.272.2.2019  

 
§ 1 .  Przedmiot umowy. 

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko 
rozpadowej   C65B3RC  w   łącznej ilości 100 ton według cen zaproponowanych przez Dostawcę. 
Kationowa szybko rozpadowa emulsja asfaltowa o zawartości asfaltu 65% C65 B3 RC będąca 
przedmiotem zamówienia musi: 
- być przeznaczona do  wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
- powinna posiadać aktualny Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający, że materiał 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 
-  do każdej  odebranej partii zamówienia musi być dołączona deklaracja zgodności CE.  

 

§ 2.   Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia,  strony określają  na wartość umowną: 
Netto  
Podatek VAT    
Brutto  
(słownie złotych: ....................................................................................................................................), 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy . 
2. Cena jednostkowa za dostawę 1 tony emulsji asfaltowej, zgodnie ze złożoną ofertą 
Wykonawcy wynosi ........................ zł. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla całego zakresu 
ustalonego w zamówieniu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego 
zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamówionej emulsji. 
5. Należności z tytułu dostarczania kolejnych partii emulsji asfaltowej regulowane będą na podstawie 
faktur częściowych, przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym jej odbiór (WZ), za kolejną dostawę, z konta 
Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy.     
6. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane: 
Nabywca :   
 POWIAT GRÓJECKI  
 Ul. Piłsudskiego 59 ; 05-600 – Grójec 
NIP  797 205 22 12   
 
Odbiorca : Powiatowy Zarząd Dróg  w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku 
Odrzywołek 8a 05-622 Belsk Duży  
Fakturę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Odrzywołku. 
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7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie.  
8. Upoważnioną osobą do zamówień bieżących, odbioru emulsji oraz kontaktów z Dostawcą  jest  
Kierownik Robót  Obwodu Drogowego w Odrzywołku    

 
 

§ 3 .   Termin wykonania 
1. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Wielkość jednorazowej dostawy od 10 do 15 ton w zależności od potrzeb Zamawiającego do  
dnia 31-10-2019  r. 

2. Termin realizacji zamówienia wynosi  ….. od chwili telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania 
przez Zamawiającego. 

3. Dostawa emulsji odbywać się będzie transportem Dostawcy  do bazy  Obwodu Drogowego  w 
Odrzywołku  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 
 

§ 4 .    Obowiązki Zamawiającego 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) zapewnienie odpowiedniego miejsca składowania materiałów, 
b) przekazanie wykonawcy niezbędnych dokumentów i informacji do wykonania zamówienia. 
 

§ 5.      Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
b) współpraca ze służbami Zamawiającego, 
c) zapewnienie realizacji zadań przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych dostaw, 
d) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
e) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach. 

 
§ 6 .     Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca  płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w  dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 5% wartości brutto 
zamówionej partii, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości  
umownej brutto zamówienia wymienionej w § 2 ust. 1. 
 

2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto zamówienia wymienionej w § 2 ust. 1.   
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 .       Gwarancje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na asortyment stanowiący przedmiot umowy.  
2. Wykonawca udzieli gwarancji odpowiedniej jakości na dostarczoną emulsję. 
W przypadku powstania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia uzasadnionych wątpliwości 
dotyczących jakości dostarczonych materiałów – zostanie pobrana próbka przy udziale Wykonawcy i 
przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca 
nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów i pokryje koszty zleconych badań .W 
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przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do jego 
wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 2 dni roboczych  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z 
przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli  przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z 
dokumentacją  posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności określonej w 
Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi za wady rzeczy nabytej. 

 
§ 8.      Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwości 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.  
2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiany zakresu zamówienia, w przypadku: 
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania 
należytej staranności, 
- zmiany ilości faktycznie dostarczonej emulsji odbiegającej od ilości wynikających z zapotrzebowania, 
b) zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej zmianą stawki podatku VAT 
c) zmiany wymuszone wprowadzeniem po dniu podpisania umowy nowych regulacji prawnych. 
d) wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku 
dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji 
z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 
3. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy.  
    W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,  na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca jest zobowiązany do 
wykazania zamawiającemu, że    proponowany inny   podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki   udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego 
zasoby    Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   
4.Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności             
 

§   9.     Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania w pełni 
zewnętrznych środków finansowych na sfinansowanie zadania. Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 
§ 10.      Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r . poz.1986 ), przepisy Kodeksu cywilnego i 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).  
3. Integralną częścią umowy są: SIWZ z załącznikami; informacja o wyborze oferty; oferta 
Wykonawcy. 
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla     siedziby 
Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zamawiającego i jeden 
dla wykonawcy. 
 
 

DOSTAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 

………………………….                                                                     .………………………… 

 
 


