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Zał. Nr 3 do SWZ  (wzór umowy)  WD.261.1.001.2022 
UMOWA Nr  ..............  /WD/2022 

o zamówienie publiczne udzielone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości 

nieprzekraczającej progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn. „Dostawa 

piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłobuck” 

zawarta w dniu ........................ r. 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, 
reprezentowaną przez: 
Pana Krzysztofa Chamarowskiego – Dyrektora ZDiGK w Kłobucku, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
nr 12/09 z dnia 26 marca 2009 r. Burmistrza Kłobucka, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego zwanym 
dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………………………………………………………….... mającą swoją siedzibę 
w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającą na podstawie wpisu 
do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowaną przez: 
 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 
 
lub 
………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: 

……………………………………….,  z siedzibą:  ……………………………………………………. , działającym na 

podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie własnym transportem soli drogowej luzem  
z antyzbrylaczem w ilości 100 Mg oraz piasku w ilości 400 Mg z przeznaczeniem do zimowego 
utrzymania dróg na terenie Gminy Kłobuck. 

2. Sól drogowa powinna być dostarczona w stanie niezbrylonym, o jednorodnym uziarnieniu, bez obcych 
zanieczyszczeń. Główne parametry soli drogowej określa norma PN – 86/C – 84081/02.  

3. Dostarczona sól drogowa z antyzbrylaczem winna spełniać poniższe wymagania: 
1) minimalna zawartość NaCl – nie mniej niż 90,0%; 
2) skład ziarnowy poniżej 1,0 mm – nie więcej niż 60,0%; 
3) skład ziarnowy powyżej 6,0 mm – nie więcej niż 10,0%; 
4) zawartość antyzbrylacza K4Fe(CN)6 – nie mniej niż 20,0 mg/kg; 
5) zawartość części nierozpuszczalnych – nie więcej niż 8,0%; 
6) wilgotność – nie więcej niż 3,0%; 
7) zawartość jonów siarczanowych SO4 – nie więcej niż 3,0%; 
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty atest higieniczny wydany przez PZH lub równoważne 

zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

5. Piasek (jako materiał) musi spełniać następujące wymagania: 
1) uziarnienie – do 2 mm (nie dopuszcza się ziaren większych niż 4 mm); 
2) nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń związkami organicznymi tj. patyków, liści, trawy, 

chwastów, szczątek korzeni, konarów i innych, barwa żółta, nie może zawierać choćby śladowych 
zanieczyszczeń gliniastych; 

3) posiadać aktualne dokumenty (atesty, certyfikaty) świadczące o dopuszczeniu do stosowania. 
6. Materiał musi odpowiadać parametrom 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).  

7. Dostawa powinna być zrealizowana poprzez dostarczenie na plac Wydziału ds. Utrzymania Dróg i Zadań 
Komunalnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42 – 100 Kłobuck  
w godz. 6:00 – 14:00. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy na wskazane  
w ust. 7 miejsce w terminie ____________ dni od dnia podpisania umowy. 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 2 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto  
w wysokości ____________zł (słownie:____________________________________________), należny 
podatek od towarów i usług, według stawki 23% w kwocie _________ zł (słownie:_______________); 
kwota netto ________zł netto (słownie: _______________________), w tym: 

1) sól drogowa w ilości 100 Mg — wynagrodzenie w wysokości __________ zł brutto, 
2) piasek w ilości 400 Mg – wynagrodzenie w wysokości _______________ zł brutto. 
2. Cena  została określona poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia, ilości zakupionej 

soli drogowej oraz piasku i powiększenie o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. 
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenie jednostkowej netto: 
1) za dostawę 1 Mg soli drogowej w wysokości _________ zł; 
2) za dostawę 1 Mg piasku w wysokości ________ zł. 
4. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia. 
5. Strony ustalają, że cena za dostarczony towar rozliczona zostanie na podstawie faktury końcowej. 
6. Faktura końcowa może zostać wystawiona po wykonaniu całego zadania, zgodnie z załączonym protokołem odbioru 

końcowego (podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego). 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonany przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury stosując metodę podzielonej płatności (split payment). 
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek, na który należy dokonać płatności, należący do 

Wykonawcy, będzie rachunkiem umieszczonym w tzw. białej księdze, zaś utworzony do niego wydzielony 
rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiał będzie realizację płatności w sposób 
określony w ust. 7. 

9. Faktura powinna zawierać następujące dane: 
1) NABYWCA: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42 – 100 Kłobuck NIP 574 – 20 – 55 – 306; 
2) ODBIORCA: Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42 – 100 Kłobuck. 

 
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

§ 3 

1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia umowy, zdolne do jej wykonania. 
2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub 

obowiązków innych podmiotów oraz, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które 
mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich. 
 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę własnym transportem, na własny koszt oraz własne 
ryzyko. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, transportem i dostawą przedmiotu zamówienia ponosi 
Wykonawca. 

3. Odbiór danej partii soli drogowej, piasku płukanego zostanie potwierdzony dokumentem WZ.  
4. Wykrycie wady soli drogowej lub piasku płukanego w trakcie odbioru może stanowić podstawę odmowy 

odbioru. Wykrycie wady po dokonaniu odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających  
z niniejszej umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każdorazowe żądanie Zamawiającego świadectwo zgodności 
z właściwymi normami lub wyniki badań laboratoryjnych. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie 
wykonuje oraz osób, którym wykonanie zobowiązania powierzył. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji 
przedmiotu umowy.  

PODWYKONAWCY 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy we własnym zakresie, przy udziale 
podwykonawców_______________________ w części dotyczącej _______________________________ . 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia osobom trzecim, podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, osób trzecich                  
w takim samym stopniu jak za własne. 

 

KARY UMOWNE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących 
wysokościach: 

1) 2 % ustalonej ceny brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku niezachowania terminu wykonania dostawy,  
o której mowa w § 2 ust. 1; 

2) 30 % ustalonej ceny brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o której mowa 
w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na pisemne wezwanie Wykonawcy, karę umowną z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% ustalonej ceny brutto, o której mowa  
w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7, Zamawiający na 
pisemne wezwanie Wykonawcy, zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. 

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania umownego. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 7 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Wykonawca dostarczył materiał 
niespełniający wymagań określonych w § 1 ust. 2 – 6 umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru materiału. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za 
dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy, przy czym Zamawiający dokona zapłaty za dostawy 
wykonane w sposób prawidłowy (wolne od wad) i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.                            
W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z wadami Zamawiający może żądać stosownego 
obniżenia wynagrodzenia.             

4. Strony są uprawnione do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności 
stanowiących jego podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu winno mieć formę pisemną i zawierać 
uzasadnienie.  
 

ZMIANA UMOWY 
§ 8 

1. Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany terminu wykonania zamówienia w związku z: 

1) działaniem siły wyższej (na przykład: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mające 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 

2) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację 
zamówienia.  

2. Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących 
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może przelać 
na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
 
 

§ 11 



 

WD.261.1.007.2021 4 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

 
§ 12 

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 13 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca                    
a dwa Zamawiający.  

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                WYKONAWCA: 

 
 
 

 
 


