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                                                                                                                                                           Załącznik  nr 4 do SIWZ 
– WZÓR UMOWY – 

    

UMOWA Nr  ....................... 

 
zawarta w dniu ....................2016 r. pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7, NIP 839-10-36-755, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa  Zarządu  -  Grzegorza Nosewicza  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

 

a ................................................................................ z siedzibą w .................................., zarejestrowanym w 

……………………………….. pod nr …………………………… NIP .................................... reprezentowanym przez:  

……………………………     -  …………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawy soli drogowej dla 

ZGK w Ustce w latach 2016- 2019”  zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający udziela 

Wykonawcy zamówienia następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem umowy są  dostawy soli drogowej dla ZGK w Ustce w okresie trzech lat od podpisania 

umowy, w tym: 

1) soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem „DR” w ilości szacunkowej 200 ton, 

2) soli drogowej kamiennej w workach 50 kg z antyzbrylaczem „DS” w ilości szacunkowej 100 ton, 

3) soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem „DS” w ilości szacunkowej 300 ton, 

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu – Formularzem oferty. 

2.Sól drogowa będąca przedmiotem niniejszej umowy przeznaczona jest do realizacji zadania w zakresie 

zimowego utrzymania dróg i winna spełniać następujące wymagania chemiczne:  

1) sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem „DR”: 

- NaCl – min. 90 %,  

- K4Fe(CN)6 – max. 40 mg/kg,  

- granulacja: ziarna powyżej 8,0 mm – max. 10 %, ziarna poniżej 1,0 mm – max. 60 %, 

2) sól drogowa kamienna w workach 50 kg z antyzbrylaczem „DS”: 

- NaCl – min. 95 %,  

- K4Fe(CN)6 – max. 40 mg/kg,  

- granulacja: ziarna powyżej 6,0 mm – max. 5 %,  ziarna poniżej 1,0 mm – max. 50 %. 

3) sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem „DS”:   

- NaCl – min. 95 %  
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- K4Fe(CN)6 – max. 40 mg/kg  

- granulacja: ziarna powyżej 6,0 mm – max. 5 %,  ziarna poniżej 1,0 mm – max. 50 %. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania soli drogowej spełniającej wymagania Zamawiającego określone 

w ust. 2 oraz zgodnej z obowiązująca normą jakościową PN-86/C-84081/02. 

3. Podane w ust. 1 wielkości poszczególnego rodzaju soli są jedynie wielkościami szacunkowymi określoną na 

podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej zapotrzebowania na sól drogową stanowiącą 

przedmiot zamówienia w okresie 36 miesięcy. Faktyczne wielkości zakupu poszczególnej soli uzależnione będą 

od  warunków pogodowych występujących w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający gwarantuje zakup 

przedmiotowej soli drogowej w ilościach nie mniejszych niż 80% podanych wielkości. 

4. Sól drogowa stanowiąca przedmiot umowy objęta będzie kontrolą jakościową Wykonawcy poprzez prowadzenie 

analizy sitowej i chemicznej. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyniki prowadzonych badań dotyczące 

dostarczonej soli każdorazowo na wniosek Zamawiającego. 

5. Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania szczegółowych ustaleń w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1)  Zamawiającego reprezentował będzie: …………………, tel. ……………………; 

2)  Wykonawcę reprezentował będzie: ………………………………………, tel. ……………………. 

6. Osoby wymienione w ust. 6 są uprawnione do uzgodnienia form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

                                                                           § 2 

Termin realizacji umowy 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1: sukcesywne dostawy przez okres 36 

miesięcy licząc od dnia podpisania umowy bądź do momentu wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Sposoby i miejsce realizacji dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy. 

2. Szczegółowe warunki dostaw soli drogowej: 

1) sól drogowa stanowiąca przedmiot umowy, dostarczana będzie sukcesywnie partiami do siedziby 

Zamawiającego w Ustce przy ul. Wiejskiej 7, w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego; 

2) zamówienie, o którym mowa w pkt. 1 składane będzie przez Zamawiającego faxem na nr 

……………………………. oraz zawierać będzie w szczególności informacje w zakresie wymaganej ilości soli 

drogowej danego rodzaju objętej dostawą; 

3) częstotliwość dostaw soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem „DS” i „DR”– wg potrzeb 

Zamawiającego; 

4) częstotliwość dostaw soli drogowej kamiennej z antyzbrylaczem „DS” w workach 50 kg – tylko w okresie od 

kwietnia do września; 

5) wielkość każdorazowej dostawy – nie mniej niż 25 ton; 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości dostaw oraz wielkości dostawy soli określonej 

powyżej, bez podania przyczyny, z tym iż całkowita zmiana ilości soli w okresie trwania umowy nie może 

być większa niż wskazana w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 

7) dostawy realizowane będą w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 1400; 
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8) do każdej dostawy Wykonawca dołączy dowód wydania określający rodzaj i ilość soli drogowej objętą 

dostawą; 

9) dostawy soli do siedziby Zamawiającego będą realizowane na koszt Wykonawcy, dlatego też ofertując cenę 

jednostkową dostarczanej soli Wykonawca winien wliczyć koszty dostawy; 

10) sól winna być dostarczana w formach opakowania wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszej umowy; 

11) dostarczona sól musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). 

3. Do zamówienia oraz odbioru soli drogowej upoważniony jest pracownik Zamawiającego, o którym mowa w § 1 

ust. 6 pkt. 1 umowy, a w przypadku jego nieobecności inny wskazany przez Zamawiającego. 

4. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie w 

przeddzień dostawy. 

5. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu rodzaju, ilości i 

jakości towaru. 

6. W przypadku braku dostarczenia łącznie z dostawą żądanych wyników badań, o których mowa w § 1 ust. 5, 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że przedmiot umowy jest niezupełny w stosunku do 

zamówienia, niezgodny ze złożoną ofertą lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie – 

datą wykonania dostawy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień lub usunięcia wad. 

8. W przypadku towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odmowy przyjęcia towaru. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości dostaw 

1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie pod rygorem nieważności reklamacje dotyczące jakości soli 

drogowej dostarczonej w ramach przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia 

ich stwierdzenia. 

2. Wykonawca dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ich wpływu do Wykonawcy. 

 

§ 5 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Szacunkowa wartość umowy brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania, wynosi: 

……………………………… zł netto + podatek VAT tj. ………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………… zł).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy soli drogowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wg 

następujących cen jednostkowych: 

1) sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem „DR”: 

netto: …………………….. zł/t + podatek VAT …..%, tj. ………… zł 

brutto: ……………………… zł/t 

(słownie: …………………………………………………………………………………………... zł brutto za tonę); 

2) sól drogowa kamienna w workach 50 kg z antyzbrylaczem „DS”: 

netto: …………………….. zł/t + podatek VAT …..%, tj. ………… zł 

brutto: ……………………… zł/t 

(słownie: …………………………………………………………………………………………... zł brutto za tonę); 
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3) sól drogowa kamienna luzem  z antyzbrylaczem „DS”: 

netto: …………………….. zł/t + podatek VAT …..%, tj. ………… zł 

brutto: ……………………… zł/t 

(słownie: …………………………………………………………………………………………... zł brutto za tonę). 

3. Systematyczne dostawy soli będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe określone ust. 2.  

4. Strony przewidują możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w ust. 2 na warunkach określonych w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z tym iż zmiana ta dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczaną sól będzie następowało w oparciu o faktury częściowe 

wystawiane i dostarczane każdorazowo z realizowaną dostawą, uwzględniające faktycznie dostarczoną ilość soli 

danego rodzaju oraz ceny jednostkowe. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy Nr ……………………………………………………, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.  

7. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7, 

NIP 839-10-36-755. 

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

korygującej. 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

10. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w 

art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w 

ust. 10. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10  pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10  pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego adekwatnie ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.10  pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10  pkt 1) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosków wskazanych z ust. poniżej oraz udokumentowanego 

oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. 
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16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10  pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia  

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

17. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10  pkt 3) Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.8 pkt 3, na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować te dodatkowe koszty realizacji zamówienia. 

18. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 15 i 16 wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

19. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 10 na koszty wykonania zamówienia należy 

od wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5% wartości zamówionej dostawy soli drogowej, za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w jej 

dostawie, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt. 1 umowy, 

2) w wysokości 10% wynagrodzenia szacunkowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia. 

5. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, 

liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

 

§ 7.   

Odstąpienie od umowy 
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1. 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. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy 

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności naruszy warunki dostaw określone w § 3 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 

oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie 

odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub 

bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zamiany zapisów umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści 

zawartej umowy w stosunku do treści do treści oferty w następującym zakresie:  

1) ceny brutto za 1 tonę – na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, przy czym 

wynagrodzenie netto jest stałe przez cały okres obowiązywania umowy; 

2) ceny brutto za 1 tonę – o stopień inflacji naliczanej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok poprzedni, nie częściej niż raz w roku i nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 

podpisania umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o którym mowa w ust. 1 strony poinformują się natychmiast o ich 

zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy. 

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie 

strony.  

4. Każda zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

§ 9. 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wygasa z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta, bądź wykorzystaniu kwoty, o której mowa w 

§ 5 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej strony. 
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Załącznikami do niniejszej umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Formularz oferty złożony 

przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 


