
UMOWA NR   …../…../NT/202... 
 
W dniu ….-….- 2020r. w Poznaniu pomiędzy: 
Województwem Wielkopolskim al. Niepodległości 34,61-714 Poznań NIP 7781346888 
Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich w Poznaniu  
ul. Wilczak  51, 61-623  Poznań 
reprezentowanym przez: 
Pana  Pawła Katarzyńskiego – Dyrektora WZDW, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
…………….. 
reprezentowanym przez:   
Pana ……………………………….. – Prezesa Zarządu 
, zwanymi dalej w treści niniejszej umowy „WYKONAWCĄ”, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

Dostawa  drogowej  kationowej  emulsji  asfaltowej   
szybkorozpadowej  rodzaju  C 65 B3 PU/RC  

do  Obwodu  Drogowego  w  Opalenicy   
oraz Obwodu  Drogowego  w  Wolsztynie” 

CPV: 44113610-4 
 

na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie za złożona ofertą i Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.      

§ 2 
Termin realizacji dostaw: od dnia 01.01.2021r. do dnia 20.12.2021r.  
 

§ 3 
1. Za odebrane towary Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę, zgodnie z cennikiem podanym  

w ofercie. 
Ogólna wartość umowy wynosić będzie nie więcej niż: ……… netto 
plus podatek VAT 23% …….. tj. brutto ………….. zł 
słownie: ……………. ……./100. 

2. Ceny pozostają niezmienne w czasie trwania umowy 
 

§ 4 
1.  Terminy i zakresy poszczególnych dostaw będą każdorazowo uzgadniane mailowo przez strony umowy. 
2.  Czas dostawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę do czasu faktycznego 

dostarczenia zamówionej emulsji wynosić będzie ……….. dni. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną emulsję o wielkości minimalnej pojedynczej 

dostawy ………. Mg. 
 



§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku zamówionych materiałów w ramach ceny 

określonej w §3 ust. 1, do RDW w Nowym Tomyślu:  
Obwodu Drogowego w Wolsztynie  – 10 Mg,  
Obwodu Drogowego w Opalenicy – 10 Mg, gdzie nastąpi ich odbiór.   

2. Zamawiający potwierdzi odbiór materiałów na fakturach wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 
jednego dnia od daty dostarczenia materiałów.  

3.  Potwierdzenie odbioru nastąpi po dokonaniu sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych 
towarów. 

§ 6 
1.  Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi po wykonaniu dostawy 

potwierdzonej dokumentem „WZ”, na podstawie wystawionej faktury VAT. Do dokumentu „WZ” należy 
dołączyć Deklarację zgodności wyrobu budowlanego.  

2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
Fakturę VAT należy wystawić na adres:  
Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34,61-714 Poznań NIP 778-13-46-888 
Wielkopolski Zarząd Dróg  Wojewódzkich w Poznaniu,  
ul. Wilczak  51, 61-623  Poznań 
i dostarczyć do  
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu,  
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl.  

4.  Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem VAT o numerze  NIP………………………….. 
5.  Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego  778-13-46-888. 
6.  Faktury VAT realizowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej 

fakturze VAT . 
7.  Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
8.  Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z §7 niniejszej 
umowy. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy,  
w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 w wysokości 0,5% 
ceny danej dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu każdej dostawy, 
2) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wartości 
ceny brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, 
3) za niedotrzymanie warunku czasu dostawy który został zdeklarowany w  § 4 ust. 2 Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto; 
4) za każde stwierdzenie niedopełnienia warunku minimalnej wielkości dostawy który został 
zdeklarowany w  § 4 ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 150,00 zł brutto 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez jedną ze stron umowy od 
realizacji przedmiotu umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% 



wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara nie zostanie naliczona w 
przypadku określonym w §. 7 ust. 4 niniejszej umowy. 

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 miesiąca po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8 

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych. 

2.  We wszystkich sprawach spornych o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze postępowania polubownego 
, właściwy jest Sąd Powszechny w Poznaniu. 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron  w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

§ 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.  
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 


