
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA nr …………………. 

W dniu ………………2021 r. w Węgrowie, pomiędzy: 

Powiatem Węgrowskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Węgrowie, 

z siedzibą: ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, reprezentowanym przez                                       

Pana Marcina Gąsiorka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, przy 

kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pauliny Roguskiej, zwanym w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM”,  

a 

firmą: ……………………………………………. z siedzibą w …………………… wpisaną 

do rejestru …...………………………… pod nr ……….…………………………, 

prowadzonego przez ………………………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 

reprezentowaną przez: Pana/Panią …………………………………….,  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych              

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) została zawarta umowa o następującej treści:  

Przedmiot umowy  

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu w trybie 

podstawowym, nr sprawy: ZDP.272.7.2021, jest wykonanie następującego zadania pn. 

„Dostawa soli drogowej dla potrzeb ZDP w Węgrowie”. 

2. Szczegółowy zakres usług określony został w Załączniku nr 8 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu 

niniejszej Umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartymi w niej SST, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

bezpieczeństwem i właściwą organizacją, na ustalonych niniejszą Umową warunkach 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 

odpowiada odpowiednim specyfikacjom technicznym, przyjętym normom 

jakościowym.  

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony materiał spełniał wymogi norm zawartych 

 w SIWZ. 

6. Całkowita odpowiedzialność za dostarczany materiał, niezgodny z normami ciąży na 

Dostawcy materiału. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony materiał jest niezgodny  

z normami Dostawca zostanie obciążony karami zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

Termin realizacji umowy  

§ 2 

1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.  

2. Sól drogową należy dostarczyć w ilości zamówionej telefonicznie, drogą elektroniczną 

przez jednostkę w terminie ……….od momentu złożenia zamówienia. 

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie do dwóch Obwodów Drogowych w miarę 

potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Dostawy będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, w cenie oferty wliczony 

jest koszt załadunku, wyładunku oraz koszt transportu do Obwodów Drogowych w 

Węgrowie i Łochowie. Dostawy według wynagrodzenia określonego w ust. 1.  



 

4. Wykonawca jest obowiązany do mailowego (sekretariat@zdp.wegrow.pl) 

informowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na 

przerwy lub utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia do 30 minut po 

wystąpieniu przyczyny. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku 

zrealizowania przed tym terminem usług stanowiących przedmiot umowy o wartości 

ustalonej w §3 ust. 1, bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń w tym 

zakresie.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z przemnożenia ceny 

jednostkowej brutto i ilości faktycznie zakupionej soli drogowej jednak nie więcej niż 

……. zł brutto (słownie: ……… 00/100)  

2. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 nie będzie wymagało 

odrębnego aneksu na piśmie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawiającego 

towaru w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla 

Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

Ilość przewidziana do realizacji dostaw soli może zostać zmniejszona,  

w zależności od oferowanych cen jednostkowych i możliwości finansowych 

Zamawiającego. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo – asortymentowego, 

nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego. W opisanym powyżej przypadku Zamawiający na etapie podpisania 

umowy będzie miał prawo wprowadzić zmiany w zakresie ilości materiałów. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie 

trwania umowy zakupu większych ilości soli drogowej  (do  50%  wartości  

zamówienia  podstawowego)  w  zależności  od  zapotrzebowania wynikającego  

z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość soli drogowej  

z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 275t. 

5. Odbiór przez Zamawiającego zostanie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do przekazania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o podwyższenie wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmian  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne 

d) zsad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (DZ.U. z 2020 r. poz. 1342) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz jeśli wykonawca wykaże tenże 

wpływ, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa od 

udokumentowanego podwyższenia kosztów po stronie Wykonawcy 

spowodowanego zmianami określonymi w p a) – d) powyżej. 



7. Zamawiający upoważnia następujące osoby do dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia: 

a) Kierownik Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie – Jan Adaśko tel. 602661970 

b) Kierownik Obwodu Drogowego nr II w Łochowie – Dariusz Wróbel tel. 

602661956 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 4 

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą dowody wydania materiału 

przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego. Dowody 

muszą zawierać co najmniej informacje dotyczące miejsca dostawy, daty dostawy, 

rodzaju, ilość i cenę materiału oraz podpis osoby odbierającej.  

2. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:  

Nabywca: Powiat Węgrowski  

                 ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, 

                 NIP 8241765263 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 

                 ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów  

3. Należności wynikające z faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego  

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) w wysokości 30% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za 

odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia odszkodowawcze, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 15% wartości brutto 

przedmiotu Umowy o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

3) za dostarczenie materiału niezgodnego ze specyfikacja w wysokości 40% wartości 

brutto przedmiotu Umowy o której mowa w § 3 ust. 1 umowy 

2. Kary umowne będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne 

przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej,  

w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie 

szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych 

przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty brutto wskazanej w §3 

ust.1 umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:  

1) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy 

Wykonawcy.  



2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie 

uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.  

3) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą Umową w sposób różny od 

opisanego w Umowie 

4) Wykonawca utraci wymagane uprawnienia do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych 

w ust. 5, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane 

dostawy do dnia odstąpienia od Umowy. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, 

jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne.  

2) Za nienależycie wykonane dostaw wynagrodzenie nie przysługuje.  

8. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie 

udokumentowanych przypadków sprzedaży soli złej jakości, nieodpowiadających 

wymaganym normom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia 

pojazdów lub sprzętu Zamawiającego spowodowanych użyciem soli nie spełniającej 

wymogów przewidzianych w normie, w tym za wszystkie koszty towarzyszące 

naprawie pojazdu.  

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od 

umowy wywiera skutki na przyszłość. 

 

Siła wyższa 

§ 6  

1. W razie wystąpienia 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 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, czyli takich, które 

są nieprzewidziane lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze, są 

poza racjonalną kontrolą stron , jak np. pożar, powódź, katastrofy narodowe, strajki.  

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o 

tym pisemnie drugą stronę w ciągu 14 dni od rozpoczęcia tejże siły lub do momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się 

na nie powołuje. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony 

zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 3 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia.  

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 

otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może 



zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu 

na siedzibę Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy 

w przypadku wystąpienia okoliczności:   

a) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy), 

b) zmiany zapisów Umowy dotyczących Podwykonawstwa. Zmiana musi być 

zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez 

Zamawiającego 

c) zmiana numeru konta, 

d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) wypełnić zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie  


