
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NR …… /WD/2020 
(wzór) 

 
 

zawarta w dniu ……………………….. w Kłobucku, pomiędzy: 
Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42–100  Kłobuck NIP 574 – 20 – 55 – 306 
Zarządem Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 listopada 81, 42–100 Kłobuck, 
reprezentowanym przez: 
Pana Krzysztofa Chamarowskiego – Dyrektora ZDiGK w Kłobucku, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa nr 12/09 Burmistrza Kłobucka, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego                             
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
…………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy 
ulicy …….………………………… działającym na podstawie wpis do KRS*/ewidencji działalności 
gospodarczej*  nr ………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
1 ……………………………………………….. 
2 ……………………………………………….. 
 
lub 
………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………….,                 
z siedzibą:  ……………………………………………………., działającym na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę destruktu asfaltowego III” znak: WD.261.1.008.2020 na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) 
zawiera się umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa w ilości ……….ton wraz z transportem  i rozładunkiem po 

stronie Wykonawcy (samochody ciężarowe samowyładowcze) destruktu asfaltowego uzyskanego 

z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni drogowych o frakcji destruktu  0 – 31,5 mm na 

potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.  

2. Destrukt asfaltowy powinien być uzyskany w wyniku prac związanych z bezpośrednim frezowaniem 
warstwy asfaltowej ścieralnej. Zamawiający nie dopuszcza destruktu powstałego w wyniku 
rozkruszania płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej. 

3. Destrukt nie może zawierać odpadów, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów 
zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.  

4. Dostawa następować będzie na plac Wydziału ds. Utrzymania Dróg i Zadań Komunalnych Zarządu 
Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42 – 100 Kłobuck oraz na drogi na 
terenie gminy Kłobuck wskazane przez Zamawiającego.  

5. Tonaż pojedynczej dostawy winien być nie mniejszy niż 15 ton destruktu. Wykonawca powinien 
dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu zamówionego destruktu zgodnie 
z podanym wymaganym minimalnym tonażem dostaw.  

6. Podana wyżej ilość destruktu, którą powinien dostarczyć Wykonawca jest wielkością szacunkową                     
i wobec tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia 
zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązuje się je zrealizować                   
w zaoferowanej cenie jednostkowej i nie będzie wnosił w tego tytułu żadnych roszczeń.  

7. Wykonawca zobligowany jest dostarczać materiał w dniach roboczych w godzinach 6:00 – 14:00 
8. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe świadczenie dostaw jest 

………………………..……… tel. …………………… e-mail: ……………………………………………... 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w czasie trwania umowy. 
2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 21 grudnia 2020 r. 
 



 

 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej 
odpowiednio: 
za 1 tonę destruktu asfaltowego zgodnie z ofertą wykonawcy w wysokości ........................... zł netto 
+ podatek VAT …. % tj. .................................. zł brutto, co daje łączną kwotę za dostawę ……. ton  
................................. zł brutto (słownie:……………………………………). 

2.   Wypłata kwoty wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 
       wskazany na fakturze w terminie … dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  
       faktury, protokołów odbioru bez uwag oraz dostarczenia oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu  
       należnego im wynagrodzenia, za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment). 

(w przypadku zaoferowania innego terminu, zostanie wpisany odpowiedni okres w umowie)    
Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek, na który należy dokonać płatności, 
należy do Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
Na fakturze należy umieścić zapis „mechanizm podzielnej płatności”. 

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych 
niniejszą umową. 

3. Dane do faktury: 
 NABYWCA: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42 – 100 Kłobuck NIP 574 – 20 – 55 – 306  
 ODBIORCA: Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42 – 100 Kłobuck. 
 

§ 4 
Warunki realizacji umowy 

1. Odbioru wykonanej dostawy dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół. 

2. W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru, dostarczenia materiału wadliwego, Zamawiający 
może odmówić dokonania odbioru do czasu wymiany materiału wadliwego na wolny od wad. 
Istnienie wadliwego materiału winno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany wadliwego materiału na materiał wolny od wad w ciągu trzech dni od otrzymania 
zawiadomienia o wadach. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 
wykonywania umowy, w tym w szczególności za uszkodzenia linii nadziemnych i urządzeń 
widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie wykonywania dostawy. 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy przy udziale 
podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
pod warunkiem ustalenia zakresu podwykonawstwa, o czym mowa poniżej w ust. 2. 

2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców: 
…......................................................................................................................................................... 

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem) 

następujący zakres prac: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust. 2. 
b) za zwłokę w wymianie wadliwego materiału w wysokości 0,5 % wartości umownego wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 4 ust. 2. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego                                    
w § 3 ust. 1. 



 

 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 7 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

b) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; 
c) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę koszów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

− działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie 
terminie 

− w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie                     

w formie aneksu i wchodzi w życie po ich podpisaniu przez umawiające się strony 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO. 

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie na drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W przypadku niedojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                                              WYKONAWCA 


