PROJEKT

UMOWA nr D.273…...2022
Zakup i dostawa do 400 ton żwiru kamiennego na plac Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach ul. Stargardzka 29
zawarta w dniu ………………….. 2022 r. w Pyrzycach pomiędzy

Powiatem Pyrzyckim
74-200 Pyrzyce ul. Lipiańska 4
reprezentowanym przez:
Stanisława Stępnia – Starostę
Ewę Gąsiorowską-Nawój – Wicestarostę
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………
………………………………………………………………
zwanym dalej „Dostawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przeprowadzonego przez Powiat Pyrzycki – Starostwo
Powiatowe w Pyrzycach postępowania w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem obowiązku
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na plac Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Stargardzka 29 na miejsce wskazane przez Zamawiającego żwiru kamiennego frakcji od 2 do 8
mm (zwanego dalej materiałem) do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.
Oferowany żwir kamienny parametrami technicznymi i jakościowymi musi spełniać normę PN-EN
12620: 2010 dopuszczenia do stosowania kruszywa w nawierzchniach drogowych.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy 400 ton materiału. Zamawiający będzie zlecał
Dostawcy dostawę materiału sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy na zasadach
określonych w § 5 umowy. Potwierdzeniem każdej dostawy będzie protokół dostawy bez uwag.
Dostawca dołączy do protokołu deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzające, że żwir kamienny odpowiada obowiązującym normom.
3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zrealizowania
danej partii przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji i liczony jest na
zasadach określonych dla okresu gwarancji.
4. W razie stwierdzenia wady dostarczonego materiału przez Zamawiającego, powiadomi on
Dostawcę o tym fakcie, w terminie 2 dni roboczych w sposób określony w ust. 5. Dostawca dokona
wymiany wadliwego materiału na wolny od wad w terminie 2 dni roboczych na swój koszt i ryzyko.
5. Osobami do kontaktu z tytułu realizacji niniejszej umowy będą:
a. ze strony Zamawiającego – ……………, adres email …………….., tel.: …………………
b. ze strony Dostawcy - ……………, adres email …………….., tel.: …………………
§ 2.
1. Cena za jedną tonę materiału wynosi netto …... zł. + podatek VAT wg stawki 23% …………, co daje
kwotę brutto ……………….. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Cena materiału jest stała i nie może ulec
zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2. Wartość całej umowy ustala się na kwotę netto ……….. złotych plus należny podatek VAT
w wysokości ……... zł, co stanowi kwotę brutto ……... zł. (słownie: ……………………. złote). Po
wyczerpaniu tej kwoty umowa wygasa.

3. Rozliczenie odbywać się będzie sukcesywnie po dokonaniu dostawy materiału na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Dostawcę. Wysokość wynagrodzenia będzie stanowił iloczyn stawki za jedną
tonę materiału określony w ust. 1 i ilości materiału dostarczonego w ramach danej dostawy. Podstawą
do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej wraz z
załącznikiem. Faktura VAT powinna być wystawiona na następujące dane Zamawiającego:
Nabywca: Powiat Pyrzycki
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
NIP: 853-145-74-17
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
4. Należność wnikająca z faktury płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury VAT.
5. Faktury realizowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej
fakturze. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z mechanizmem podzielnej płatności (split payment).
7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób
trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 3.
1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu
umowy w określonej ilości.
2. W razie niewykorzystania limitu zakupu materiału w ilości określonej §1 ust. 2 przez
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym nie przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści.
§ 4.
1. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
2. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania limitu zamówienia materiału, tj. zamówienia 400 ton
materiału.
§ 5.
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, w partiach
jednorazowo do 30 ton materiału, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy najpóźniej na trzy dni
przed planowana dostawą.
2. Dostawca dokona dostaw materiału na własny koszt i ryzyko, na adres Zamawiającego określony w
§ 1 ust. 1 powyżej, w godz. 800 – 1400 .
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) w razie przekroczenia terminu dostarczenia danej partii dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia za daną partię dostawy za każdy dzień
zwłoki;
b) w razie zwłoki w wymianie wadliwego materiału na wolny od wad, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia za wadliwą partię
dostawy za każdy dzień zwłoki;
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust 2
umowy;
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar

umownych na zasadach ogólnych.
§ 7.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 9.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.............................................................
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

....................................................
(pieczęć i podpis Dostawcy)

