Załącznik nr 5 – Projekt umowy
UMOWA nr ......................./2018
zawarta w dniu .............................., w Jaworze, pomiędzy:
Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze,ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695-15-25-969, REGON: 390647162 reprezentowanym przez:
…..........................................................................................................,
…...........................................................................................................,
przy kontrasygnacie …......................................................................, zwanym dalej Zamawiającym
a
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
reprezentowanym przez
......................................................................, zwanym dalej Wykonawcą.
Na podstawie wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy -Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) zawarta została umowa o następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego
utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonach
zimowych 2018/2019 i 2019/2020, zgodnie z:
a) zakresem rzeczowym określonym w SIWZ,
b) ofertą Wykonawcy,
będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy za kwotę wynagrodzenia:
netto: …....................................
podatek VAT: ….......................
brutto: ….................................. (słownie: …...........................................................................)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia w
zależności od warunków pogodowych, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu
zmniejszenia zamawianych ilości.
3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona wyżej, zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
4. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu ustalonego w
przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie faktycznie wykonanych dostaw,
wg cen przyjętych w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na
własny koszt do wskazanej przez Zamawiającego bazy w Paszowicach lub Wądrożu Wielkim.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§2
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot umowy z wyłączeniem części
zamówienia wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy), wykonają następujące części zamówienia:
….....................................................................................................................................................
Zlecenie części zamówienia Podwykonawcy*(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego do wykonania części zamówienia powierzonych Podwykonawcy(com).
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców), jak za
działania lub zaniechania własne.
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§3
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu umowy – sukcesywnie – do dnia 30.04.2020 r., na podstawie
częściowych zamówień, realizowanych w ciągu …... dni od daty zgłoszenia zamówienia
częściowego, przekazanego telefonicznie pod nr telefonu: …............................... lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …...................................
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o terminie dostawy zamówionej partii materiału.
Przedmiot zamówienia należy dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt pełnowartościowy, spełniający wymogi do
wykonania solanki używanej w solarkach oraz do sporządzania mieszanki piaskowo-solnej,
używanej w piaskarkach i solarkach.
Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do zakupionej partii materiału
dołączyć Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację jakości.

§4
Osoby odpowiedzialne za realizację
1. Do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego upoważniony jest: ….............................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: …..................................
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§5
Rozliczenie umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen
przyjętych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście dostarczonego materiału
wyszczególnionego na druku WZ potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego,
potwierdzającego odbiór partii materiału.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych.
Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur
częściowych zgodnie z potwierdzonymi dokumentami WZ.
Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT.

§6
Gwarancja
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie
umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony
przedmiot umowy:
a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;
b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie
ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie
niezupełnym.
3. Nie spełnienie wymogów dot. jakości, parametrów dostarczonej soli drogowej spowoduje
konieczność jej wymiany. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania nieodpowiedniej jakościowo
partii dostarczonej soli drogowej na swój koszt i dostarczenia soli drogowej odpowiedniej
jakościowo wymaganym parametrom w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§7
Kary umowne
Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
a) opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości dostawy, której
opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wymaganego terminu realizacji
zamówienia częściowego określonego w §3 ust. 1 lub daty dostawy określonej przez
Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający określił inny termin dostawy.
b) odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
brutto niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy dostaw.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% brutto niezrealizowanych w ramach
niniejszej umowy dostaw z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa §8 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z
należnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z przedstawionej faktury.
§8
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez
jednostronne oświadczenie woli złożone Wykonawcy, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie
nieterminowo (przynajmniej dwa razy dostarczył sól nieterminowo), bądź bez uzasadnionych
przyczyn w terminie 7 dni nie przystąpił do realizacji zamówienia oraz w przypadku braku
wymiany wadliwej partii towaru w wyznaczonym terminie.
§9
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia poniższych okoliczności.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
2) przedłużenia terminu zakończenia umowy :
a) jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy,
b) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania dostaw soli.
§10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa, a w
szczególności: przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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