
PZD.ZPU.26.2014 Powiatowy Zarząd Dróg 
Częstochowie

UMOWA PZD.2222. …… .2014
z dnia ……….2014 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………
którą reprezentują: ………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy tj.:  Dostawa 
wraz z  transportem mieszanki  mineralno-asfaltowej  na zimno na Obwody Drogowe Nr 1 w 
Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej w ilości ok. 8.000 kg na każdy z obwodów, 
zgodnie z ofertą.

§2
1. Termin realizacji umowy: do dnia 30.12.2014 r.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do dostawy przedmiotu  zamówienia  na  Obwody Drogowe Nr  1 

w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej.
3. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ry-

zyko i koszt w opakowaniu Wykonawcy.
4. Dostawa nastąpi w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00. 
5. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zama-

wiającego telefonicznie bądź faksem na 3 dni przed dostawą.
6. Dostawa na każdy Obwód Drogowy musi  zostać potwierdzona dołączonym dokumentem WZ 

podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego na poszczególnych Obwodach Drogowych.
7. Zastosowana mieszanka musi posiadać aprobatę techniczną i atest Państwowego Zakładu Higieny.

§3
1. Wartość zamówienia za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi brutto ………… zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………/100).
2. Wartość zamówienia za dostawę 1 tony mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wynosi brut-

to ……………………… zł. (słownie: …………………………………………………/100).
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdą zafakturowaną dostawę oddzielnie. Faktury 

należy wystawić oddzielnie na każdy Obwód Drogowy.
4. Strony ustalają, że zapłata za realizację dostawy nastąpi do maksymalnie 30 dni od daty otrzy-

mania przez zamawiającego faktury dostawy przedmiotu zamówienia.
5. Podstawą do rozliczenia  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  za  wykonanie  przedmiotu 

umowy są trzy faktury wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wykonano dostawę.

6. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zama-
wiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w §3 ust. 4 przez Zamawiające-
go, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki.

§ 4
1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  niniejszej 

umowy przez zapłatę kar umownych w wysokości i przypadkach określonych poniżej:
a) w  razie  zwłoki  w  wykonaniu  uzgodnionych  dostaw,  Zamawiający  może  żądać  od 

Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  0,20  %  wartości  brutto  opóźnionej 
dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy dzień roboczy zwłoki, z tym, że kara nie może 
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przekroczyć  10 % wartości  opóźnionej  dostawy, a jeżeli  okres  zwłoki  przekroczy 5 dni 
roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy,  zapłaci on Zamawiającemu 10% wartości 
określonej w §3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
dnia  doręczenia  Stronie  zobowiązanej  do  zapłaty  kary  umownej  przez  Stronę  uprawniona, 
stosownego wezwania do zapłaty.

3. Kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy płatne są przelewem bankowym 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potracenia  stosownej  należnej  mu  kary  umownej  z 
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezależnie  od  obowiązku  zapłaty  kar  umownych  przewidzianych  w  niniejszej  umowie 
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5
1. Do wzajemnego współdziałania  przy wykonaniu  niniejszej  umowy,  ze  strony Zamawiającego, 

wyznacza się:
a) Na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach – Kierownika Obwodu Drogowego Pana 

Zbigniewa LEWACKIEGO, tel. +48/696-429-870 i Majstra Ryszarda Kędrę.
b) Na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu – Kierownika Obwodu Drogowego Pana 

Mirosława KLIMASA, tel. +48/696-429-871 i Majstra Waldemara Bieńka.
c) Na  Obwodzie  Drogowym Nr  3 w Poczesnej  –  Kierownik Obwodu Drogowego Pana 

Leonard Pawelec, tel. +48/696-429-872 i Majstra Sławomira Orłowskiego.
reprezentujących Zamawiającego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy  do  kontaktu  przy realizacji  niniejszej  umowy z Zamawiającym 
jest: …………………, tel……………………

§ 6
1. Zmiany  niniejszej  umowy  mogą  następować  tylko  i  wyłącznie,  gdy  konieczność  ich 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2. Niedopuszczalne  są  takie  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzanie  do  niej 
nowych  postanowień  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

3. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy 

kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych.

§ 7
Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo 
Zamawiającego.

§ 8
Umowa sporządzona została  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla  każdej  ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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