UMOWA NR ZP/D/2/2020
Zawarta dniu ....... r. w Strumieniu, pomiędzy:
Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień NIP 548-240-50-10
działająca przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu,
ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień
reprezentowana przez Dyrektora mgr inż. Łukasza Pachułę, zwana dalej Zamawiającym
a
........- zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
..........
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na zakup masy
mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 500 ton potrzebnej do wykonania
remontów cząstkowych w 2020 r., zgodnego z minimalnymi wymaganiami jakimi powinien
odpowiadać przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego na etapie przeprowadzania
procedury nie przekraczającej 30 000 euro (przedział 14 000 – 30 000), zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień obowiązującym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strumieniu zatwierdzonym Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strumieniu.
Zawarto umowę następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające
na zakupie masy mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości do 500 ton.

2.

Przedmiotem zamówienia jest zakup bez dostawy do 500 ton masy mineralno – asfaltowej
AC 8S na gorąco z wytwórni masy bitumicznej znajdującej się w odległości nie większej niż
25 km od siedziby Zamawiającego w miejscowości Strumień. Wykonawca udokumentuje
zgodność składu oferowanej mieszanki z grupy betonów asfaltowych przeznaczonych do
stosowania na drogach z normą PN – EN 13108 – 1 : 2008. Uziarnienie 0-8 mm
z przeznaczeniem do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych)
dla dróg KR-1 i KR-2. Dokumentem potwierdzającym jakość dostarczanej mieszanki mineralno
- asfaltowej jest aktualna aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
lub dokument równoważny dopuszczający i potwierdzający parametry techniczne, wydane
przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Do pierwszej zakupionej partii masy Wykonawca
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dołączy deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną IBDiM
dopuszczającą ją do stosowania w budownictwie drogowym lub inny dokument potwierdzający
zgodność dostarczonego towaru z przeznaczeniem oraz jego jakość (np. wyniki badań).
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu przy odbiorze właściwą temperaturę
sprzedawanej masy. Wymagana temperatura nie powinna być niższa niż +160ºC. Masa
kupowana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilość masy potrzebnej
do odbioru w danym dniu Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie w dniu
odbioru. Odbiór zakupionej masy odbywał się będzie transportem własnym Zamawiającego w
godzinach od 6.00 – 15.00, a w razie potrzeby w uzgodnieniu telefonicznym po godzinie 15.00.
Odbiór masy uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, co oznacza, że w
przypadku gdy warunki na wbudowanie masy nie będą odpowiednie nie będzie ona odbierana
od Wykonawcy.
3.

Podana ilość mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową,
w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania
umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy w niepełnym zakresie, lub do
zwiększenia dostawy o 20%.
§2

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
§3
1.

Strony ustalają cenę jednostkową za 1 tonę masy mineralno-asfaltowej na gorąco, zgodnie ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą, w wysokości …. zł netto (słownie netto: ….. 00/100) za 1
tonę masy mineralno- asfaltowej na gorąco.

2. Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy, tj. za zakup maksymalnie 500 ton masy
mineralno-asfaltowej na gorąco wynosi …. zł (słownie brutto: …. złotych 00/100),
z 23% podatkiem VAT.
§4
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, płatne będzie na podstawie faktury VAT (rachunku)
doręczonej przez Wykonawcę.
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2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy….
5.

Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10
Odbiorca /Płatnik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

ul. Ks. Londzina 58,

43-246 Strumień
§5
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:
a)

za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy, określonej
w §3 ust 2 umowy.

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 3% wartości umowy określonej
w §3 ust 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
§6
Zamawiający może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności: opóźnia się z realizacją
przedmiotu umowy, dostarcza masę mineralno- asfaltową nienależytej jakości i w/w naruszeń nie
usuwa pomimo pisemnego wezwania.
§7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie ma prawa przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani też
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody
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Zamawiającego. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do tego zakazu stanowi rażące
naruszenie postanowień niniejszej umowy.
§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 11
Strony niniejszej umowy są zobowiązane do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni
wzajemnego informowania o każdej zmianie danych adresowych wskazanych w niniejszej umowie.
W razie zaniedbania tego obowiązku uznaje się, że korespondencja wysłana listem poleconym na
dotychczasowy adres, jest doręczona z upływem 14 dnia od daty nadania listu poleconego.
§ 12

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ UMOWY:
1. Oferta Wykonawcy – zał. nr 1

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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