
Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr IR.272.1.27.2013.III

UMOWA NR ………………..

Zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim 
reprezentowanym  przez  Zarząd  Powiatu  Kłobuckiego  z  siedzibą  w  Kłobucku,  
Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP: 574-17-83-156, REGON 152180754 
w imieniu którego występują: 
1. …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………….. 
przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
Posiadającym  nr  NIP  ………………….,  REGON  zwanym  w  dalszej  części  umowy 
„Wykonawcą”.

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  nr  IR.272.1.27.2013.III  pn.  „Dostawa  piasku  do  zimowego 
utrzymania dróg administrowanych przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 
w sezonie zimowym 2013/2014”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje i dostarcza:

piasek  luzem  do  zimowego  utrzymania  dróg  administrowanych  przez  Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kłobucku, w sezonie zimowym 2013/2014:
Dostawa piasku luzem w ilości 4400 ton odbywać się będzie z podziałem na: 

• drogi  wojewódzkie  2000  ton z  dostawą  na  bazę  w  Kłobucku  
ul.  Zamkowa  19  w  ilości  1100  ton i  z  dostawą  na  bazę  w  Przystajni  
ul. Targowa 8 w ilości 900 ton.

• drogi powiatowe 2400 ton z dostawą na bazę w Kłobucku ul. Zamkowa 19 
w ilości  1200 ton i z dostawą na bazę w Przystajni ul. Targowa 8 w ilości 
1200 ton.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o max. 
30%, który zostanie ustalony w trakcie jej realizacji, z uwzględnieniem potrzeb Za-
mawiającego. Zmniejszenie zakresu nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń wyko-
nawcy.  Wykonawca  zrzeka  się  wszelkich  ewentualnych  roszczeń  wynikających  ze 
zmniejszenia zakresu umowy.

3. Ilość  materiału  oraz  miejsce  dostawy  Zamawiający  określi  każdorazowo  
w zamówieniu, przy czym sumaryczna ilość dostarczanego materiału objętego niniej-
szą umową nie może przekroczyć ilości określonej w ust. 1.

4. Termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 
u Wykonawcy.

5. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża Wykonawcę do chwili odbio-
ru potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed ewentualnymi opadami at-
mosferycznymi w czasie transportu. Przedmiot umowy należy transportować samochoda-
mi samowyładowczymi.



§ 3
1. Przedmiot umowy powinien posiadać frakcję uziarnienia (średnicę cząstek) od 0,1 do 
1,0  mm,  zgodnie  z  wymogiem  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, 
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, 
poz. 1960). 
2. Piasek nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność wynosi 5%, 
nie  może  zawierać  skaleń  i  zbryleń  (nie  rozkruszających  się  przy  nacisku  stopą),  
a także zanieczyszczeń obcych (liście, patyki, chwasty, glina).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej 
partii  materiału,  poprzez  zlecenie  przeprowadzenia  niezbędnych  badań  niezależnej 
jednostce, na koszt Wykonawcy.
4. W  przypadku  potwierdzenia  przez  niezależną  jednostkę,  że  dostarczona  partia 
zamawianego materiału  nie  spełnia  wymogów jakościowych określonych w ust.  1 i  2 
Wykonawca  zobowiązany  jest  ponownie,  niezwłocznie  i  na  własny  koszt  dostarczyć 
materiał zgodnie  z wymaganą jakością, w ilości odpowiadającej zakwestionowanej partii 
materiału, w terminie nie dłuższym iż 7 dni kalendarzowych od chwili  powiadomienia 
wykonawcy o zaistnieniu takiego przypadku.

§ 4
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Terminy dostaw: sukcesywnie  w miarę  potrzeb,  po uprzednim zleceniu  pisemnym 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych.
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do dnia 31.08.2014r.

§ 5
Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………………………. słownie: 
……………………….  brutto (wraz  z  podatkiem  VAT  …%)  ……………………….  słownie: 
…………………………… określonej  w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr  2 do 
niniejszej umowy. 

§ 6
1. Rozliczenie  wynagrodzenia  za  zrealizowaną  dostawę,  następować  będzie  wg  cen 

jednostkowych:
Piasek:  …………………… zł/1t  netto,  słownie:  ………….………………..  zł  wyszczególniony  
w ofercie, na podstawie faktur częściowych po zrealizowaniu całej dostawy, określo-
nej danym zamówieniem przywołanym w § 1 ust. 3, potwierdzonym przez Zamawia-
jącego w protokole zdawczo-odbiorczym. 

2. Faktury  wystawiane  będą  na  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Kłobucku  w  Kłobucku  
ul. Zamkowa 19, NIP: 574—18-32-021.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonane i odebrane dostawy  
w  terminie  30  dni  od  daty  ich  wpływu  na  rachunek  wykonawcy.  Jako  termin 
dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  dzień  złożenia  przez 
Zamawiającego, w banku polecenia przelewu.

4. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.
5. Ceny  jednostkowe brutto  mogą się  zmienić  tylko  w przypadku  urzędowej  zmiany 

stawki  podatku  VAT  zaistniałej  po  dacie  zawarcia  umowy,  a  nieznanej  stronom 
umowy przed jej zawarciem.

6. Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie  wierzytelności  wynikających  
z niniejszej umowy.



§ 7

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
niniejszej  umowy  przez  zapłatę  kar  umownych  w  wysokości  i  przypadkach 
określonych poniżej:

1) w przypadku nie wykonania dostawy w ustalonym zamówieniem terminie, 
wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia  brutto  opóźnionej  dostawy  określonej  zamówieniem  za 
każdy  dzień  kalendarzowy  opóźnienia,  licząc  po  upływie  terminu 
określonego każdorazowo w zamówieniu,

2) w przypadku  potwierdzenia  przez  niezależną  jednostkę,  że  dostarczana 
partia  zamawianego  materiału  nie  spełnia  wymogów  jakościowych 
określonych w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% wartości danej partii materiału,

3) w  przypadku  opóźnienia  w  usunięciu  wad  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,5%  za  każdy  dzień 
opóźnienia  liczony  od  upływu  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
określonego  
w § 3 ust.4 niniejszej mowy,

4)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  lub  rozwiązania  umowy  z  powodu 
okoliczności  za  które  odpowiada  Wykonawca,  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  20%  wynagrodzenia,   o 
którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

Wysokość  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  20% wynagrodzenia  ustalonego  
w § 5.

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 15 dni od dnia 
doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę uprawnioną, 
stosownego wezwania do zapłaty.

3. Kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy płatne są przelewem 
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  mu  kary  umownej  
z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę czynności wynikających z umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy  bez  prawa 
dochodzenia kar umownych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
Zamawiający  zapłaci  za faktycznie  zrealizowaną dostawę potwierdzoną protokołem 
zdawczo-odbiorczym.



§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności,  których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

- zmiana  umowy  polegająca  na  zmianie  danych  wykonawcy  bez  zmiany  samego 
wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmiany strony umowy – wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego 
z odrębnych przepisów,

5. Zmiany  treści  umowy dopuszczone  w  ust.  4  nie  mogą  prowadzić  do  zwiększenia 
wynagrodzenia określonego w umowie.

6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Integralną  częścią umowy są:
Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Zał. Nr 2 – Kopia formularza ofertowego.



Załącznik Nr 1 
do Umowy Nr ………… z dn. ………

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg 
administrowanych  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Kłobucku  w  sezonie  zimowym 
2013/2014.
Dostawa piasku luzem w ilości 4400 ton odbywać się będzie z podziałem na: 

- drogi  wojewódzkie  2000  ton z  dostawą  na  bazę  w  Kłobucku  
ul.  Zamkowa  19  w  ilości  1100  ton i  z  dostawą  na  bazę  w  Przystajni  
ul. Targowa 8 w ilości 900 ton.

- drogi powiatowe 2400 ton z dostawą na bazę w Kłobucku ul. Zamkowa 19 
w ilości  1200 ton i z dostawą na bazę w Przystajni ul. Targowa 8 w ilości 
1200 ton.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  umowy  
o max. 30%, który zostanie ustalony w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem potrzeb 
Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wyko-
nawcy.
Piasek powinien posiadać frakcję uziarnienia (średnicę cząstek) od 0,1 do 1,0 mm, zgod-
nie  z  wymogiem  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  
27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą 
być  używane  na  drogach  publicznych  oraz  ulicach  i  placach  (Dz.  U.  Nr  230,  poz. 
1960).Piasek nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność wynosi 
5%, nie może zawierać skaleń i zbryleń (nie rozkruszających się przy nacisku stopą), a 
także zanieczyszczeń obcych (liście, patyki, chwasty, glina).

Dostawy  odbywać  się  będą  sukcesywnie  w  miarę  potrzeb,  po  uprzednim  zleceniu 
pisemnym Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych. 
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie z intensywnością uzależnioną od faktycznych po-
trzeb Zamawiającego, związanych z warunkami pogodowymi.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej par-
tii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednost-
ce, na koszt Wykonawcy.

Zakwestionowane przez Zamawiającego tj.  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku partie 
materiałów jako nie spełniające wymogów ww. norm zostaną pozostawione do dyspozycji 
Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału jak i za jej transport Zamawiający nie 
ureguluje należności.

Zakwestionowaną  partię  materiału  zobowiązany  jest  zabrać  z  placu  Zamawiającego  
we własnym zakresie.

Dostawa na wyżej wymienione place składowe winny odbywać się w godzinach pracy Za-
mawiającego tj. od godz. 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez Kierownika Obwo-
du lub upoważnioną osobę.

Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument potwierdzający ilość zała-
dowanego materiału na daną jednostkę transportową.

W przypadku wątpliwości  co do ilości  załadowanego materiału, Zamawiający może na 
koszt Wykonawcy zamówienia skierować pojazd z ładunkiem do ponownego sprawdzenia 
jego ilości.

Minimalna jednorazowa dostawa równać się będzie ładowności samochodu, sumaryczna 
ilość dostarczonego materiału nie przekroczy ilości podanej dla zamówienia.


