Załącznik nr 4
RRW.271.1.2021

projekt UMOWA RRW.272…...2021
z dnia ………………… roku
zawarta w dniu ……………..2021 r. w Rypinie
pomiędzy
Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną dalej „Zamawiającym'' i reprezentowaną
przez
Janusza Tyburskiego - Wójta Gminy Rypin
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Czajkowskiej
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą" i reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oraz dostawa mieszanki kruszywa łamanego naturalnego
0-31,5mm w stosunku 1:1 (50%-50%) na potrzeby Gminy Rypin / Zakup oraz dostawa
mieszanki kruszywa łamanego naturalnego 4-31,5mm/31,5-63,00mm/0-31,5mm w stosunku
30%/30%/40% na potrzeby Gminy Rypin przeznaczonego do remontów nawierzchni dróg na
terenie gminy Rypin. Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego powinna spełniać wymogi
zawarte w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r., poz.
471), który określa jakie wyroby budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do 15.12.2021 r.
3. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego partami o
maksymalnej wadze 20 Mg (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną
ilość kruszywa).
4. Przez dostawę rozumie się: zakup, załadunek, transport i rozładunek oraz wszystkie koszty z tym
związane w tym kontrolne ważenie o którym mowa w §1 ust. 10 umowy.
5. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
6. Rozładunek kruszywa na drodze ma zostać wykonany w sposób nieutrudniający przejazd,
samochodem samowyładowawczym, tj. kruszywo ma być rozsypane z samochodu w ruchu, na
odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa danej miejscowości lub upoważnionego pracownika
Urzędu.
7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy,
Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru przedmiotu
dostawy do odwołania.
8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 730
do 1530.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostaw nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami
osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości dostarczonego kruszywa. W przypadku
stwierdzenia, niezgodności z parametrami określonymi w pkt 1, Zamawiający może: odmówić
przyjęcia dostawy, obciążyć Wykonawcę kosztami badania, żądać wymiany kruszywa na
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spełniający standardy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała,
na koszt Wykonawcy, naliczyć kary umowne.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia dostarczonego kruszywa na wadze
wskazanej przez Zamawiającego na terenie gminy Rypin lub miasta Rypin. Koszt ważenia
pokrywa Zamawiający. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostarczonym przedmiocie
zamówienia dotyczący ilości z wystawionym dokumentem WZ, Wykonawca dokona korekty
dokumentu dostawy do ilości rzeczywistej. W takim przypadku kosztami ważenia obciążony
będzie Wykonawca.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec
osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także wraz z
uzgodnionymi z Zamawiającym niezbędnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy, o
ile zajdzie taka potrzeba.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) podporządkowanie się decyzjom Zamawiającego w zakresie skoordynowania dostaw
Wykonawcy i innych wykonawców na terenie prowadzonych dostaw oraz stosowanie się
do zarządzeń organizacyjno-porządkowych wydanych przez Zamawiającego pod
warunkiem, że nie będą one zagrażać poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy,
2) realizacja dostaw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
3) realizacja dostaw w godzinach od 7:30-15:30 w dni robocze.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego, zatrudnione
przez niego osoby, jak i podwykonawców powstałe wskutek wstępu bez zezwolenia na teren
sąsiednich nieruchomości oraz wskutek składowania przedmiotu dostawy lub innych
przedmiotów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu lub z powodu samowolnego
zamknięcia dróg.
§3
Do transportu kruszywa Wykonawca zapewni samochód ciężarowy w ilości minimum 1 szt.
(samowyładowczy).
Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb, na każdorazowe zgłoszenie
Zamawiającego mailem lub faxem (za potwierdzeniem odbioru), w wyjątkowych sytuacja
telefonicznie.
Szczegółowy termin, miejsce i ilość dostawy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z
Zamawiającym przed każdorazową dostawą, jednak termin dostawy nie być dłuższy niż ……..
dni (zgodnie z ofertą z dnia …………….. r.) od złożenia zamówienia w sposób określony w pkt
2. W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za termin
dostawy uznaje się pierwszy roboczy dzień po dniu wolnym od pracy.
Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczenia się przed Zamawiającym z
ilości przewiezionej mieszanki kruszywa łamanego naturalnego w tonach, na podstawie druków
W- Z/protokołów odbioru i kwitów wagowych, co w dalszym postępowaniu pozwoli na
określenie ilości dostarczonego kruszywa i będzie podstawą do obliczania wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw, w pełni przestrzegać bezpieczeństwa
wszystkich osób uprawnionych do przebywania w samochodzie oraz na drodze.
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§4
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustają
wynagrodzenie: zgodnie z postępowaniem RRW.271.1.2021 oraz ofertą z dnia ………….. r.,
cena jednostkowa netto za zakup i dostawę mieszanki kruszywa łamanego naturalnego 031,5mm w stosunku 1:1 (50%-50%) wynosi ………… zł/ Mg / zakup i dostawę mieszanki
kruszywa łamanego naturalnego 4-31,5mm/31,5-63,00mm/0-31,5mm w stosunku
30%/30%/40% wynosi ………… zł/ Mg.
Podstawą wypłaty należności będzie faktura VAT wraz z dowodami dostawy WZ lub
protokołami odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego i właściwego
terytorialnie sołtysa.
Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca
wystawi fakturę VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana
była dostawa/dostawy. Wraz z częściową fakturą Wykonawca załącza dowód dostawy WZ
potwierdzony pisemnie przez sołtysa miejscowości do której było dostarczone kruszywo lub
pracownika Urzędu). Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa zawiera: datę rozładowania kruszywa,
ilość jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Termin płatności faktur wynosi ………… dni. Numer rachunku bankowego Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzające całkowite zaspokojenie finansowe
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
przedkładania wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia. W takim przypadku
nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprawnym, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. Zamawiający i Wykonawca mogą również wysyłać i odbierać inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona
wyrazi na to zgodę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych, które mogą być przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez
możliwość naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne::
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku stwierdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych określonych w
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§1 niniejszej umowy, Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 20 zł brutto za każdą
tonę dostarczonej partii mieszanki kruszywa łamanego naturalnego niespełniającej
parametrów jakościowych określonych w umowie,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
4) w przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w § 7 ust. 1 w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdą dostawę zrealizowaną przez
podwykonawców.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej
szkody.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
Zamawiający uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.
§6
Przed zawarciem przez Wykonawcę umowy o dostawy objęte niniejszą umową z podwykonawcą
Wykonawca złoży pisemną informację w celu uzyskania zgody Zamawiającego.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
Wykonawca wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i należytą staranność
wykonywanych usług przez podwykonawców.
Wykonawca wypłaci wszelkie należności za usługi wykonane przez podwykonawcę.
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które są
wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgonie z Pzp.
Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w terminie 14 dnia od dnia powzięcia przez Zmawiającego informacji o
naruszeniu.

§7
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
3) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w

przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia
części zamówienia podwykonawcom.
2. Wszystkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.
§8
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą niżej określone kary
umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20.000,00 zł,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20.000,00 zł. Powyższe nie
dotyczy odstąpienia na podstawie Prawa zamówień publicznych, a w szczególności art.
145,
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3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynikające z przyczyn zależnych od

Wykonawcy, w wysokości 50 % wartości danego zlecenia, o których mowa w § 4 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia,
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 50 % wartości
zleconej dostawy, o której mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wysokości w wysokości
20.000,00 zł.
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych Zamawiający może niezależnie od kar umownych,
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
przyczynach odstąpienia, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu realizacji części
umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z powodu odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego,
2) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową
i/ lub wskazaniami Zamawiającego,
3) Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej umowy,
4) otwarto lub ogłoszono likwidację Wykonawcy,
5) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania
egzekucyjnego,
6) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków o których mowa w §2, pomimo w
pisemnego wezwanie przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu, oraz powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
1.
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§ 10
Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Łukasz Borkowski – inspektor ds. infrastruktury gminy,
tel./faks: 54 280 97 02/665 890 032
adres e-mail: drogi@rypin.pl.pl.
Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imię i nazwisko osoby: ……………………..
nr tel./faks: ……………………….
adres e-mail: ………………………
§ 11
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z
późn zm.).
§ 12
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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