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Dostawa soli drogowej do ZUD w sezonie zimowym 2019

Załącznik nr 5
Projekt umowy

U M O W A NR …… / PZDP / 2018
Zawarta w dniu ………...2019r. w Cieszynie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych
w Cieszynie z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29; REGON 072253400 ; NIP 548 21 37 472
zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:
Magdalenę Suchanek – Kowalską Dyrektor Zarządu
a
Panem …………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………. numer ……. pod
nazwą: „……………………..” z siedzibą w ……………………….. ; NIP: …………………………
LUB
.................. Sp. z o.o. / sp. jawną,( lub inna forma prawna ) z siedzibą : …………………….. ;
REGON: ………………. ; NIP: ………;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w …………….., Wydział …. Gospodarczy;
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : ……………………….., kapitał zakładowy: …………….
zwanym „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 1.000 ton soli drogowej przesiewnej
z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu
Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019 wraz z dostawą na place magazynowe.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. Sól drogowa będąca przedmiotem dostawy winna spełniać następujące wymagania techniczne:
a) zawartość NaCI min. 90 %,
b) zawartość antyzbrylacza min. 20 mg/kg,
c) zawartość H2O max. 3%,
d) zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie max. 8%,
e) nadziarno powyżej 6 mm max. 10%,
f) podziarno poniżej 1 mm max. 60 %.
4. Ponadto sól drogowa powinna posiadać:
a) Opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni
dróg w zimowym utrzymaniu dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty
mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
b) Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa
odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
5. Dostawę przewiduje się w dwóch etapach na wskazane przez Zamawiającego place magazynowe:
a) plac składowy nr 1 – ul. Kościelna 16 w Cieszynie,
b) plac składowy nr 2 – na terenie Gminy Chybie-Strumień,
c) plac składowy nr 3 – na terenie Gminy Goleszów,
d) plac składowy nr 4 – na terenie gminy Istebna,
e) plac składowy nr 5 – na terenie gminy Skoczów,
f) plac składowy nr 6 – na terenie gminy Brenna,
g) lub inne place wskazane przez Zamawiającego, a zlokalizowane w obrębie do 40 km od placu
magazynowego przy ul. Kościelnej 16 w Cieszynie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania soli drogowej spełniającej wymagania
wyszczególnione w pkt. 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sól etapami w terminach wskazanych w § 2.
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§ 2.
1. Termin realizacji wymienionego w § 1 zamówienia wyznacza się:
a) od podpisania umowy sukcesywnie do 15.03.2019r.
2.Terminy częściowych dostaw soli na poszczególne place magazynowe ustalane będą każdorazowo
przez strony umowy stosownie do bieżących potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zamówienia transportu soli na minimum 2 dni przed planowanym
terminem dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanej soli objętej niniejszą umową.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy w terminie do 15.03.2019r. z uwagi na warunki
atmosferyczne nie będzie konieczności fizycznej dostawy soli w ilościach łącznych wynikających z
przedmiotowego zamówienia, termin realizacji umowy może zostać wydłużony, lecz nie dłużej niż do
30.11.2019r. (bez zmiany cen jednostkowych).
§ 3.
1. Miejsce dostarczenia soli oraz terminy każdorazowo wskaże pracownik Zespołu Utrzymania Dróg –
Pan Tomasz Kowalczyk.
2. Odbiór poszczególnych partii soli odbywać się będzie na podstawie:
a) dokumentów przewozowych określających ilość przewiezionej soli,
b) dokumentów potwierdzających żądaną jakość soli.
3. Nadzór nad realizacją zamówienia będzie sprawować Pan Tomasz Kowalczyk.
4. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym dostawy soli będzie ………………………...
5. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób
wymienionych w pkt. 1, 3 i 4.
6. Zmiana osób wymienionych w pkt. 1, 3 i 4 nie powoduje zmiany treści umowy.
§ 4.
1. Wartość zamówienia określa się na kwotę …………….. zł NETTO + 23% VAT …………… zł =
………………… zł BRUTTO.
2. Rozliczenie dostaw będzie następowało na podstawie iloczynu ceny jednostkowej zapisanej
w ofercie i rzeczywistej ilości dostarczonej soli drogowej.
3. Cena jednostkowa zł brutto / 1 tonę soli wraz z dostawą: …………… zł.
4. Fakturowanie nastąpi po zakończeniu dostaw w danym etapie na podstawie potwierdzonych przez
Zamawiającego dokumentów przewozowych.
5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w ilości do 3 - ech faktur oraz faktura
końcowa, w przypadku realizacji dostaw soli po terminie umownym (do 30.10.2019r.).
6. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające wymaganą
jakość soli drogowej oraz dopuszczenie do zimowego utrzymania dróg.
7. Faktury wraz z zatwierdzonymi przez upoważnionego przedstawiciela PZDP dokumentami
przewozowymi, należy dostarczyć do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie przy
ul. Bobreckiej 29.
8. Wykonawca wystawi faktury na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, zaś odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Cieszynie; 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
9.Należność za wykonane dostawy płatne będą po 30 dniach od wpływu faktury na dziennik podawczy
PZDP w Cieszynie, wystawionej na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów
przewozowych.
10. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres
realizacji niniejszej umowy.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
§ 5.
1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję
muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.
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§ 6.
1. Za niewłaściwe wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia zapisów umowy w zakresie
terminów dostaw, niespełnienie przez materiał (sól drogową) wymagań określonych aktualnymi
normami i wytycznymi w tym zakresie, brak stosownych dokumentów potwierdzających wymaganą
jakość materiałów i ich dopuszczenie do stosowania zgodnie z przeznaczeniem – do zimowego
utrzymania dróg.
2. W przypadku dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zapisów umowy Zamawiający może bez
wcześniejszego wezwania odstąpić od umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10
% wartości brutto umownej,
b) opóźnienia w terminie wykonania dostawy lub dostawy częściowej ustalonych na podstawie § 2
pkt. 1 i 2 w wysokości 0,5% wartości zamawianej dostawy lub dostawy częściowej za jeden dzień
kalendarzowy opóźnienia,
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości brutto umownej w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowe wykonane dostawy, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.
6. Naliczone ewentualnie kary umowne potrącone zostaną z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na
podstawie noty obciążeniowej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy określonego
w niniejszej umowie.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§7.
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej
wymienionych przypadkach:
I. Zmiany ogólne:
A. Możliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
b) zmiana w terminach oraz ilościach dostaw,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
d) zmiana w terminach dostaw,
B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek
handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
II. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to
wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków
Zamawiającego:
a) w przypadku warunków atmosferycznych wpływających na zmniejszone zużycie materiału do
zimowego utrzymania dróg,
b) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.
B. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
A. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i dostaw (VAT),
b) z rezygnacją z części dostaw,
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c) z rozliczeniem wynikającym z dokumentów przewozowych wykonanych dostaw (tj. z iloczynu
faktycznie wykonanych dostaw i ich wartości ofertowych),
B. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, Protokół Konieczności, pismo
Wykonawcy, pismo Zamawiającego, itp.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony
aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.).
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
21 dni od chwili ich zgłoszenia.
4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu
Właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na
następujące adresy:
- ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn;
- ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy.
6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji
bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej
wymienionymi danymi.
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1330) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres
zawartej umowy oraz w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu
wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn
Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
8. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§9
1.Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88).
2.Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą
fizyczną), a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Wykonawcę w sposób i na
zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
3.Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na
umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
4.Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugą stronę umowy.
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5.Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
6.Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.
§ 10.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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