
 1 

PROJEKT umowy                                                                                          Załącznik Nr 4  
                                                                                              (SIWZ postępowanie  Sd.171.7.2014) 
                     

UMOWA  NR  ……… 
 

Zawarta w dniu ………….2014 roku   w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 
Miejskim Zarz ądem Dróg w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim 
przy ulicy Piotra Ściegiennego 57, zwanym dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
1. Kierownika – inż. Andrzeja Dmitrocę 
2. Księgową - Janinę Śledź 
a 
……………………………………………………………….......…………….....…………… 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Dostawcą, reprezentowanym przez : 
……………………………………..…..………………………………………..……………… 
o następującej treści : 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne udzielone 
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.04.2014r. znak Sd.171.7.2014 na zakup 
z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski 
w 2014 roku, w następującym asortymencie: 
- betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm, wibroprasowana kostka 
z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 
4293,10m2 z 7% udziałem połówek, 

- betonowa kostka brukowa gr. 6cm, grafitowa o wymiarach 10x20cm, wibroprasowana kostka 
z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 
1839,90m2 z 7% udziałem połówek, 
- wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką 
o wymiarach 15x30x100cm (wysokość skosu 12cm) w ilości 126,00mb, 
- wibroprasowane obrzeże betonowe szare z betonu niezbrojonego z fakturą gładką 
o wymiarach 6x20x100cm w ilości 4701,00mb. 
2. Miejsce dostawy zamówienia – wskazane ulice miasta Tomaszów Lubelski. 
3. W przypadku zaniechania wykonania lub ograniczenia prac inwestycyjnych ilość materiałów 
zostanie skorygowana. 
4. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
5. W przypadku jak wyżej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

§ 2 
1. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy. 
2. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji dostawca wymieni wadliwy materiał 
wraz z ułożeniem na własny koszt. 
3. Dowóz i rozładunek materiałów w zakresie i na koszt dostawcy. 
4. Materiały muszą spełniać wymogi dopuszczające do przebudowy dróg i chodników oraz 
posiadać parametry określone w Specyfikacji Technicznej (załącznik Nr 7 SIWZ). 
5. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi 
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
6. Dostawca na dostarczone materiały dostarczy deklarację zgodności z obowiązującą normą, 
alternatywnie z posiadaną aktualną aprobatą techniczną lub certyfikatem dla poszczególnych 
partii wyrobów. 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy : 
1. Wartość dostawy jak w zobowiązaniu zawartym w ofercie. 
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2. Wartość uwzględnia – koszt dostawy i rozładunku materiałów. 
3. Cena jednostkowa dostarczanych materiałów nie ulegnie zmianie przez okres związania 
ofertą oraz okres realizacji zamówienia. 
4. Cena nie powinna zawierać kosztu palet, które dostawca odbierze z siedziby zamawiającego 
na własny koszt, po wbudowaniu materiałów przez zamawiającego. Koszt użytkowania palet 
przez zamawiającego należy wkalkulować w cenę materiału. 
5. Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaniechania wykonania lub 
ograniczenia prac inwestycyjnych po skorygowaniu ilości materiałów przy zachowaniu ceny 
jednostkowej. 

§ 4 
Termin realizacji zamówienia: 
- do 15.11.2014r. 
Sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego dwa dni wcześniej, na 
określony dzień i w określonej ilości. 

§ 5 
Warunki płatności ustala się w sposób następujący : 
- do 30 dni po dostarczeniu partii materiałów z deklaracją zgodności i wystawieniu faktury. 
Należność płatna będzie przelewem na rachunek dostawcy. 

 

§ 6 
1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji 

umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, 
którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. 
Powierzenie poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy podmiotowi 
trzeciemu wymaga uprzedniej, wyrażonej na piśmie, zgody Zamawiającego. Umowa musi 
być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. 

4. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać 
postanowienie, uprawniające podwykonawcę do występowania do Zamawiającego, 
o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz 
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych dostaw. 
Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o pod wykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy. 

6. W umowie o podwykonawstwo musi być dokładnie określony zakres dostaw, które 
Wykonawca powierza podwykonawcy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy, 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo. 



 3 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. 
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje Wykonawcę 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16. w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia wykonawcy. 

19. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. 

20. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 
19 z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
a) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest 

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 
b) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 
Zamawiający może zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia 
zawarte w punktach a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
Wykonawcy z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia. 

21. Przepisy art. 143a – 143d Ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw 
i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
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§ 7 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umów 
pod rygorem nieważności i pod warunkiem nienaruszenia przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych.                                                                         

§ 8 
1. Strony postanawiają, że wiążą ich formą odszkodowania na ogólnych zasadach określonych 
w art. 471 – 486 K.C. 
2. Za nieterminowe wykonanie dostawy materiałów strony ustalają odszkodowanie w formie kar 
umownych płatnych w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki. 
3. Za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy dostawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy. 
4. Zamawiający zapłaci dostawcy karę w przypadku zwłoki w zapłacie faktur w wysokości 
odsetek ustawowych. 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sądy 
Powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego. 
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu firmy, 
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy. 

§ 11 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z wymaganymi załącznikami i SIWZ 
oraz załącznik określający podział materiałów na zadania. 
 

A K C E P T U J Ę : 


