Załącznik nr 4a do SIWZ
UMOWA
(wzór)
Zawarta w dniu .............................. roku w Wolbromiu,
pomiędzy …...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................……….
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
...............................................................................................................................................................
zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.
zm.) oraz następstwem wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy
WZWKGKiM/111/2019).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup mieszanek mineralno-asfaltowych
i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów,
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2019 roku, Część 1: Zakup
mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz
AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego, zgodnie
z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej integralną częścią
niniejszej umowy, złożoną ofertą na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z ww. wymaganiami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
3. W przypadku przeszkód w realizacji przedmiotu umowy leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do niezwłocznego zapewnienia zastępczej wytwórni
mas bitumicznych na równorzędnym poziomie i warunkach, o których mowa w SIWZ oraz
złożonej ofercie. O zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić pisemnie Zamawiającego.
§2
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje w okresie od dnia zawarcia umowy do
31 grudnia 2019 roku (sukcesywnie w oparciu o oddzielne zamówienia składane przez
Zamawiającego). Umowę uznaje się także za wykonaną w momencie wykorzystania przez
Zamawiającego maksymalnego wynagrodzenia.
2. Zamawiający wymaga, aby mieszanki mineralno-asfaltowe przygotowane były do
odbioru w czasie nie dłuższym niż 3 dni (72 godziny) od chwili złożenia zamówienia przez
Zamawiającego (faksem, e-mailem lub telefonicznie).
3. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy mieszanki mineralno-asfaltowe (spełniające wymagania,
o których mowa w załączniku Nr 3 do SIWZ) będą przygotowane do odbioru w:
………………………………………………...………………………………………………………
(dokładny pełny adres)

w terminie: ……. dni/dnia* licząc od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego
(faksem, e-mailem lub telefonicznie).
4. W przypadku opóźnienia w przygotowaniu do odbioru mieszanek mineralno-asfaltowych o co
najmniej 2 dni robocze w stosunku do terminu określonego w ust. 3, Zamawiający ma prawo
zamówić daną mieszankę w innej wytwórni mas bitumicznych na koszt Wykonawcy i dodatkowo
obciążyć go karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, przyjmowane będą:
- telefonicznie na numer : …………….………………………………………………….. ,
- faksem na numer : ..…………..…………...……………………………………………. ,
- e-mailem na adres: …...………………………………………………………………… .
6. Dopuszcza się anulowanie przez Zamawiającego zamówienia na daną mieszankę mineralnoasfaltową poprzez natychmiastowe powiadomienie telefoniczne Wykonawcy. W takim przypadku
nie znajduje zastosowania ust. 3.
7. Dopuszcza się również zmniejszenie ilości zamówionej partii dostawy, w przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających prowadzenie lub kontynuowanie prac asfaltowych (np.:
niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria sprzętu). Sytuacja ta nie będzie stanowić podstawy
roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
§3
1. Ilość i asortyment zapotrzebowania na mieszanki mineralno-asfaltowe zawiera poniższa tabela.
2. Wartości w niej podane są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego:
Lp.

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

Maksymalna
szacunkowa ilość

Cena jednostkowa netto
zgodnie z formularzem oferty
[zł/t]

1

2

3

4

1

AC 8 do warstwy ścieralnej

800 ton

2

AC 11 do warstwy ścieralnej

1 600 ton

3

AC 16 do warstwy wiążącej

1 300 ton

3. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej
niż 10% wartości umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie
wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości w poszczególnych pozycjach asortymen tu
wskazanych w powyższej tabeli w zależności od potrzeb.
5. W przypadku zamówienia większej ilości danego asortymentu, będzie on rozliczany
wg cen jednostkowych wynikających z Formularza oferty z zastrzeżeniem, że nie
przekroczy to łącznej maksymalnej wartości umowy.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi maksymalnie łącznie
brutto …........................ zł (słownie: .......................................) wraz z podatkiem VAT w wysokości
…………….... %, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Ceny jednostkowe asortymentu
podane w Formularzu ofertowym będą obowiązywały w całym okresie ważności niniejszej
umowy.
3. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie
…………………………………odprowadzenie podatku VAT w kwocie …………...…… leży po
stronie Zamawiającego (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)*.
4. Należność za przedmiot umowy Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na wskazany numer konta
bankowego. Fakturowaniu podlega każdy zakup.

5. Podstawę do zapłaty stanowi wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z dokumentami
rozliczeniowymi określonymi w §5, potwierdzającymi realizację dostaw przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
6. Złożenie faktury bez dokumentów rozliczeniowych określonych w §5 skutkuje zwrotem faktury
Wykonawcy. W takim wypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowej
faktury.
§5
1. Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą posiadać aprobatę techniczną do stosowania
w drogownictwie oraz spełniać warunki techniczne przewidziane dla dróg o natężeniu ruchu
KR-1 do KR-2 zgodnie z wymaganiami norm, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, a także powinny posiadać wymagane
przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie
tej normy, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi
wydaną ilość mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów.
2. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione
każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia (zawierające: datę
wydania, ilość i rodzaj mieszanki, imię i nazwisko osoby odbierającej oraz nr rejestracyjny
pojazdu wraz z wydrukiem wagowym), potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) oraz
jakości zamawianej części dostawy w całym okresie ważności umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru produktów niezgodnych z umową na własny koszt
z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
§6
1. W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki mineralno-asfaltowej, Zamawiający
ma prawo zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek danej mieszanki
mineralno-asfaltowej na ich zgodność z parametrami określonymi w umowie.
2. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność produktu z warunkami
określonymi w umowie, Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania badania
(tj. dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do
Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii na wolną od
wad w terminie określonym w §2 ust. 3 oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa
w §7 ust. 1 punkt 3.
3.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo
zlecenia kolejnego badania na koszt Wykonawcy, niezależnie od wyniku kolejnego badania.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki,
2) za naruszenie postanowień §1 ust. 3 wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,
3) za naruszenie postanowień §6 ust. 2 wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,
4) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §9 ust. 9 Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady w wysokości 0,5%
wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy,
5) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w §4 ust.1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na
zasadach Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne mogą przekroczyć wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy.
5. Kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z faktur
wystawionych przez Wykonawcę lub zwróci się stosownym wezwaniem do zapłaty.
6. Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§8
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie* lub przy pomocy
podwykonawców*, w części dotyczącej:
a) …......................................................................................................................................
b) …......................................................................................................................................
2. Każda zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom, jak również dopuszczenie nowych
podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy przez podwykonawcę jak za własne działania.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
(w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację prac oraz za ewentualne
straty i szkody na rzecz osób trzecich wynikłe w związku z wykonywanymi pracami przez
podwykonawców.
6. Zapisy w §8 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji prac
świadczonych przez podwykonawców.
7. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy lub usługi,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: dostaw
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiającego.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wyprodukowane
i dostarczone mieszanki mineralno-asfaltowe na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru danej
partii towaru.
2. Gwarancja obejmuje jakość mieszanek oraz użytych materiałów i składników do ich produkcji.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w ciągu 4 dni roboczych od
dnia zgłoszenia (chyba, że Zamawiający wskaże termin dłuższy). Odpowiedź będzie uznana za
skuteczną jeżeli dojdzie do Zamawiającego drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli
Wykonawca nie odpowie na złożoną reklamację w wyznaczonym terminie, będzie ona uznana za
rozpatrzoną pozytywnie.
4. Próbka zakwestionowanego towaru zostanie przebadana w niezależnym laboratorium celem
określenia jej zgodności z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku gdy przeprowadzone badania wykażą różnice wykraczające poza dopuszczalne
odstępstwa, określone w dokumentach odniesienia, między badaną próbką a recepturą, Wykonawca
zobowiązuje się do ich wyjaśnienia i przedstawienia Zamawiającemu opinii i wniosków odnośnie
kwestionowanej ilości odebranej mieszanki mineralno-asfaltowej.
6. Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązuje się dostarczyć towar
wolny od wad oraz pokryć wszelkie koszty związane z wymianą nawierzchni wykonanej
z zakwestionowanej partii odebranego i wbudowanego towaru, w szczególności koszty frezowania
i usunięcia luźnych fragmentów mieszanki mineralno-asfaltowej, wywiezienia ich z obszaru
ulicy oraz ułożenia nowego towaru, jeżeli na podstawie zebranych badań i wniosków
Zamawiający wskaże konieczność dokonania wymiany nawierzchni wykonanej z niezgodnego
z zamówieniem towaru.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-7 nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczanych towarów.
9. Usunięcie wady nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania wady lub w innym terminie
ustalonym przez strony umowy.
§10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie,
2) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszej umowie i SIWZ,
3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy lub opóźnia się z wymianą
wadliwej partii na wolną od wad,
4) w razie wystąpienia istotnych zmian 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji umowy do dnia odstąpienia,
5) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Wykonawcy, zostanie wydany nakaz
zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni od upływu terminu
wskazanego w § 2 ust. 4 w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się w dostawie przedmiotu
umowy.
3. W pozostałych przypadkach nie wymienionych w ust. 2 odstąpienie od umowy winno nastąpić
z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół oraz rozliczenie finansowe zrealizowanej dostawy do dnia złożenia
wypowiedzenia,
2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za realizację dostawy do dnia odstąpienia.
§11
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na następujących warunkach:
a) zmian personelu Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanego w niniejszej umowie,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
stawki podatku VAT, zgodnie z wprowadzonymi przepisami,
c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy.
2. Jeżeli na dzień 31.12.2019 roku umowa nie zostanie w pełni wykonana, to Zamawiający będzie
uprawniony, na podstawie oświadczenia złożonego Wykonawcy przed upływem terminu
obowiązywania umowy, do przedłużenia tego terminu do czasu pełnego wykonania umowy, lecz
nie dłużej niż do dnia 30.04.2020 roku.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
c) zmiana pozostałych postanowień Umowy nie stanowiąca treści oferty Wykonawcy.
§ 12
1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony
nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

*niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA:

