Załącznik nr 1 do SIWZ
GKiM.272.3.2016
Umowa GKiM. ….................. ( projekt)
zawarta w dniu …........................... 2016 r. w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410
Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 5030022196
a „...................................................................................................
reprezentowanym przez …....................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na
zakupie i transporcie kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji
pośrednich

Wielkość ziaren w mm

Udział %

0-1

max 25

1-8

max 30

8 - 16

min 20

16 - 31,5

min 25

Razem

100

oraz 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich

Wielkość ziaren w mm

Udział %

0-1

max 17

1-8

max 24

8 - 16

max 15

16 - 31,5

min 18

31,5 - 63,0

min 26

Razem

100

(jakość kamienia: klasa – II, gatunek – 1) w ilości ok. 5.800 ton z przeznaczeniem na remont
nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom.
2. Szacunkowy udział zakupionych frakcji wynosić będzie: frakcja od 0 do 31,5 mm – ok. 75%,
frakcja od 0 do 63 mm – ok. 25%.
3. Orientacyjne terminy realizacji dostaw:
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a) do 31.05.2016 r. – ok. 3.000 ton,
b) od 01.06.2016 r. do 20.12.2016 r. – ok. 2.800 ton.
§2
Podana w § 1 ilość kamienia wapiennego jest wielkością orientacyjną. Jeżeli wielkość ulegnie
zmniejszeniu Wykonawca nie będzie miał prawa zgłaszać roszczeń.
§3
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 20.12.2016 r.
2. Dostawy będą realizowane zestawami transportowymi z możliwością wyładunku kamienia
wapiennego podczas wolnej jazdy pojazdów o ładowności 25 - 29 ton.
§4
1. Każdorazowo uruchomienie usługi poprzedzone będzie pisemnym zleceniem Zamawiającego,
w którym zostanie określony termin i miejsce jej wykonania.
2. Termin realizacji dostawy ….......... dni od daty otrzymania zlecenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy 15 kursów kruszywa w danym dniu.
4. Dostawy na teren poszczególnych sołectw następować będą w godzinach od 7:00- 18:00 po
uprzednim uzgodnieniu Wykonawcy z sołtysem lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
O ilości dostarczonych kursów w danym dniu decyduje sołtys lub osoba wyznaczona przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzgodnić z sołtysem lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego dokładną datę
i przybliżoną godzinę dostawy kamienia, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,
b) potwierdzić telefonicznie dostawę kamienia na 1,5 - 2 godziny przed planowanym
przyjazdem oraz uzgodnić miejsce stawienia się pojazdu.
5. Każdorazowo wykonanie usługi potwierdza sołtys lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
6. Sołtys lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego mają prawo sprawdzić ilość dostarczonego
ładunku za pomocą wagi kontrolnej.
7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia kamienia i zapłaty jeśli:
a) po zważeniu ładunku okaże się, że jego ilość jest mniejsza niż to wynika z dokumentów
przewozowych,
b) został dostarczony inny kamień niż określony w zleceniu,
c) przewoźnik odmówi wyładunku podczas wolnej jazdy,
d) przyjazd transportu z kamieniem nastąpił:
- w nieuzgodnionym terminie,
- bez awizacji telefonicznej wykonanej na 1,5 – 2 godziny przed planowanym
przyjazdem pojazdu.
e) kamień został wyładowany w nieuzgodnionym miejscu lub na hałdzie.
8. Kamień wyładowany w nieuzgodnionym miejscu lub na hałdzie pozostaje w dyspozycji
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do jego przewiezienia i rozplantowania na własny koszt.
§5
1. Ustala się odpłatność za zakup i transport jednej tony kamienia wapiennego w łącznej kwocie
brutto w wysokości …...... zł/t * ilość kamienia (słownie:.......................................................zł.
gr / t),
w tym cena brutto:
a) zakupu – ….......... zł/t,
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b) transportu - …......... zł/t.
2. Cena podana w pkt.1 nie podlega zmianie w okresie objętym umową, niezależnie od kosztów
kamienia wapiennego i kosztów transportu ponoszonych przez Wykonawcę.
3. Kwoty podane w pkt.1 zawierają podatek VAT w wysokości ustawowej.
4. Faktury będą wystawiane na:
Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
NIP 5030022196
§6
1. Potwierdzanie dostawy kamienia przez sołtysa lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego
jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oryginał dokumentu, z którego wynikać będzie:
- ilość i rodzaj frakcji dostarczonego kamienia,
- data dostawy,
- miejsce (nazwa sołectwa) dostawy,
- imię i nazwisko, podpis oraz pieczątka osoby przyjmującej kamień.
2. Należność będzie regulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty przedłożenia
faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi o którym mowa w pkt.1.
3. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony kamień zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w pkt.1.
§8
1. Strony ustalają, że przekroczenie terminu wykonania usługi skutkować będzie naliczeniem kar
umownych. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości brutto:
a) 10 % wartości danej usługi za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zlecenia, o którym mowa
w § 4 pkt. 2,
b) 500,00 zł/kurs w przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy, o którym mowa w § 4
pkt.4 ppkt.a , tj. terminu dostawy uzgodnionego z sołtysem lub osobą wyznaczoną przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez
wykonawcę faktur na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
a) Zamawiający
- NIP 5030022196
b) Wykonawca
- NIP …..................................................
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
§ 11
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi dla siedziby Zamawiającego.
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§ 12
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…........................................

….....................................................

Załączniki:
1) Oferta wykonawcy
2) SIWZ
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