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Rozdział V 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy masy bitumicznej na zimno do siedziby Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie, zgodnie z: 
- ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej umowy, 
- obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 10 grudnia 2021 roku. 
2. Zlecenia na poszczególne dostawy udzielane będą przez Zamawiającego drogą elektroniczną – e-mail.  
3. Termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia do dnia dostarczenia zamówionej masy wynosić będzie 

…………….. dni roboczych (zgodnie z oświadczeniem złożonym w druku oferty). 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony materiał w zgrzewnych workach foliowych o wielkości 

………….. kg (zgodnie z oświadczeniem złożonym w druku oferty). 

§ 3 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto w wysokości 
……………………….. zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………………./100). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w  wysokości ………….zł 
Podatek VAT w wysokości ………….zł 

§ 4 

1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej po dokonaniu każdej dostawy. 

2. Fakturę należy wystawić na adres:  
Województwo Wielkopolskie NIP 778-13-46-888 
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 

 i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122. 
3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień 

wydania polecenia przelewu bankowego. 
4. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 5 Umowy. 
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§ 5 

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zamówień, w ramach 
podanych w cenniku ofertowym  ilości masy. Zamawiający gwarantuje zakup 60% podanej ilości.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku zamówionego towaru w ramach wynagrodzenia  
określonego  w § 3, do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122, gdzie nastąpi jego 
odbiór. 

3. Potwierdzenie odbioru nastąpi po dokonaniu sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. 
 

§ 6 

1. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić 
odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O 
usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie 
kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu każdej dostawy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za daną 

dostawę, za każdy dzień opóźnienia poza termin, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,  
2) za każde stwierdzenie niedopełnienia warunku wielkości opakowań masy, który został zdeklarowany w § 2 

ust. 4 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto , 
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 15 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy tytułem odszkodowania 15 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3. Kara nie zostanie naliczona w przypadku odstąpienia na podstawie ust. 4. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy pokrycia 
pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych. 

4. 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 od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy . 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego  
z żądaniem zapłacenia kar. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie  
w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego ich 
rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 
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§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
 
 
                       Zamawiający:                                                                 Wykonawca: 
 
 
 


