
 

 

 

Załącznik nr 6 

                                                                               

PROJEKT U M O W Y   NR   ZPD/2/2020 

 

na: „Dostawę do 700 t soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg”. 

zawarta w dniu ………………………………………. w Ciechanowie  

 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, NIP: 

5661643631, REGON: 130355722, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, , Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000127151 z kapitałem zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł. 

reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu     - Mirosława Szymańczyka  

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a   

 

…………………………………………………………………………………………… 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

…………………………………………, …………………Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………………………. z 

kapitałem zakładowym w wysokości …………………………………………. zł. 

reprezentowanym przez: 

          1.  

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dostawa do 700 t soli 

drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw soli. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól drogową posiadającą aktualną opinię  Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg 

oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań 

higienicznych.   

4. Miejscem dostaw jest plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Gostkowskiej 

83 w Ciechanowie. Koszty transportu, załadunku i wyładunku soli ponosi w całości 

Wykonawca. Transport dokonywany będzie na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 2 

Terminy 
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1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami w okresie od podpisania umowy do 

31.03.2021.  

2. Dostawa soli może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

                                                                                        § 3 

                Wartość przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają cenę wraz z kosztami transportu za dostawę soli: 

a) 1 t soli drogowej z antyzbrylaczem   …………….………..netto z podatkiem VAT 23%  - 

…………………zł brutto 

b) 700 t soli drogowej z antyzbrylaczem …………………… netto  z podatkiem VAT  23% - 

…………………zł brutto.  

 

2. Zapłata za dostawę będzie uiszczana przez  Zamawiającego sukcesywnie wg dostaw.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy soli określonej 

w § 1, co skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w ust. 1  lit 

b. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur. 

5. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy 

figurujący w rejestrze VAT tzw. biała lista. W przypadku gdy rachunek bankowy 

Wykonawcy nie figuruje w rejestrze VAT Zamawiający może wstrzymać się z zapłata 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez obowiązku zapłaty odsetek oraz naprawienia 

ewentualnej szkody.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

7. Rzeczywista wartość wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

uzależniona będzie od ilości rzeczywiście zamówionej i dostarczonej soli drogowej z 

antyzbrylaczem do dnia 31.03.2021r. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 

mniejszej niż 700 ton. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, przy czym za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostawy o ile 

nie stwierdził wad lub braków w dostawie przedmiotu umowy. 

2.  W przypadku stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający prześle listem poleconym lub 

faxem reklamację Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Brak 

odpowiedzi Wykonawcy na reklamację Zamawiającego w ustalonym terminie będzie 

równoznaczny z jej uznaniem.  
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§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą 

starannością profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami z zastosowaniem preferencji krajowych.  

2. Dostawa nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Dostawa partii przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie, po uprzednim telefonicznym 

zamówieniu w terminie …………….. dni ( zgodnie z formularzem ofertowym)  od daty 

jego przyjęcia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego 

przedmiotu. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony produkt jest dobrej jakości, wolny od wad, 

posiadający zgodne z obowiązującymi normami i przepisami atesty bezpieczeństwa. 

 

§6 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia jest: 

......................... 

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie pełnił: 

............................................ 

 

 

 

§7 

Kary umowne 

1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a) za niedotrzymanie terminu określonego w § 5 ust. 3  w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości  

przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 lit. b . 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

3. Zamawiający może dochodzić roszczenia uzupełniającego ponad wartość kar umownych 

do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Zmiana umowy 

 

1. Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający określa następujące okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian w 

treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty poprzez: 

1) zmiany postanowień umowy będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 
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wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają 

wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian postanowień umowy, 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych   

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na 

pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie: 

1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

2) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów, 

3) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub 

Wykonawcy.  

 

§ 9 

RODO  

1. Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi 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 
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ochronie danych „RODO”) zawarte w SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią 

integralną część Umowy. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

podlegać będą rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą 

miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1025, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) albo innych przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

3. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających 

wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich 

danych, adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania złożonego przez 

Zamawiającego zgłoszenia/zawiadomienia za skutecznie doręczone Wykonawcy              

z wszelkimi konsekwencjami z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za 

obowiązujące danych wskazanych pierwotnie w umowie. 

8. Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

9. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                  

Wykonawca                                                                                                    Zamawiający
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