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WZÓR
Umowa dostawy ZDW.RDW.2.12.362-4/WZ/2017
Zawarta w dniu ……..0…...2017 r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536
Z D W w Bydgoszczy; Rejon Dróg Wojewódzkich; ul. Polna 113; 87-100 Toruń.
numer telefonu: 56/66-44-035 do 36, numer faksu: 56/ 66-44-037
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:
1. Mirosław Kielnik – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
2. Justyna Herzberg – Główny Księgowy
a
firmą: ……………………………………………………………
NIP ……………………….., REGON ………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
1…………………………………..

-

………………………………..

na podstawie (odpisu z KRS, ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik
do niniejszej umowy,
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015
poz. 2164 z późn. zmianami) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§1
1.Na podstawie otrzymanej oferty Wykonawca zobowiązuję się do: Dostawy herbaty, specjalnej

odzieŜy roboczej i dodatków, obuwia ochronnego dla pracowników ZDW i RDW w
2017r.
zgodnie ze specyfikacją z dnia …..02.2017 r.
2.Zamówiony towar wg. potrzeb, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć pod wskazany adres
poniŜej na własny koszt.
ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80, 85-085 Bydgoszcz - planowana kwota – 2 400,00 zł/netto
RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław - planowana kwota – 3 252,00 zł/netto
RDW Toruń, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
- planowana kwota – 3 000,00 zł/netto
RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
- planowana kwota – 10 000,00 zł/netto
RDW Wąbrzeźno, ul. 1Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
- planowana kwota – 5 000,00 zł/netto
RDW Włocławek, ul. Chopina1, 87-800 Włocławek
- planowana kwota – 7 000,00 zł/netto
RDW śołędowo ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
- planowana kwota – 4 000,00 zł/netto
KaŜdy z Rejonów lub ZDW w B-czy będzie dokonywał szczegółowego zamówienia oddzielnym
zamówieniem z określeniem rozmiarów, ilości i wymogów określonych w specyfikacji dotyczących
odzieŜy itp. informacji.
2. Wykonawca gwarantuje:
a) Ŝe przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich,
b) zgodność elementów dostawy (odzieŜy oraz środków ochrony BHP), dostarczanych w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Wykazie
Ilościowym Zamówienia” oraz z „Formularzem Ofertowym” złoŜonym przez Wykonawcę,
c) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy (odzieŜy oraz środków ochrony BHP),
d) dostarczyć odzieŜ roboczą i ochronną oraz środki ochrony BHP, stanowiące przedmiot niniejszej
umowy w rozmiarach określonych przez Zamawiającego
e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.
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f)

do kaŜdej partii odzieŜy ochronnej i roboczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Deklarację
Zgodności z normami na wyrób oraz karty gwarancyjnej.

g) dostarczona odzieŜ ochronna i robocza muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy
§2
1. Dostawa nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od zamówienia. Zamówienia będą realizowane partiami
według potrzeb zamawiającego do wykorzystania kwoty umowy lub upływu terminu 31.12.2017r.
2. Koszty transportu obciąŜają Wykonawcę.
3.Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy naleŜy rozumieć ostateczny termin fizycznego
dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich elementów dostawy tj. kompletnego, pozbawionego wad i
odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu umowy do pomieszczeń magazynowych
w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŜeń.
4.Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby ZDW w Bydgoszcz lub
Rejonu wymienionego w §1 pkt.2 do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5.Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu
umowy lub jego części na co najmniej 1 dzień przed datą wykonania dostawy.
6.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni osoby do wniesienia przedmiotu umowy
do pomieszczeń Zamawiającego.
7.Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz
Ŝe warunki dostawy są mu znane.
§3
1. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w
szczególności:
1) koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;
2) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy uŜyciu materiałów własnych, siłami
własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trakcie realizacji umowy wymagana
jest zgoda Zamawiającego.
5. W celu uzyskania ww. zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu projekt
umowy z podwykonawcą zwierający nazwę (firmę) podwykonawcy, adres oraz zakres prac
przewidziany do realizacji przez podwykonawcę.
6. JeŜeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedłoŜenia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z zakresem prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na
zawarcie umowy.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
za działania i zaniechania własne.

§4
1. Dostawa obejmuje dostarczenie zamówionego asortymentu pod wskazany adres zgodnie
ze specyfikacją.
2. Do dostawy dołączone będą niezbędne dokumenty charakteryzujące wyrób i określające parametry
techniczne i eksploatacyjne, a takŜe warunki gwarancji zgodne ze złoŜoną ofertą.
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§5

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół
zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru.
5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie tych
czynności ujawnione zostaną niezgodności parametrów dostarczonego przedmiotu umowy
z zapisami SIWZ, oferty Wykonawcy lub niniejszej umowy albo istnienie takich wad, które
uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to :
1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu
umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu umowy
lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zaŜądać wykonania
przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub
odstąpić od umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych
i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni licząc od
dnia zgłoszenia, wówczas protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez
Wykonawcę wad.

8. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych przy odbiorze wad lub wykonaniem przedmiotu
umowy lub jego części po raz drugi w całości obciąŜają Wykonawcę.

9. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający
ma prawo zlecić ich usunięcie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w
wyniku zwłoki.

10. Potwierdzenie przez Zamawiającego w protokole odbioru, Ŝe Wykonawca wykonał przedmiot
umowy tj. całość dostawy bez zastrzeŜeń, będzie równoznaczne z wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.
§6
1. Na przedmiot umowy (dostarczone artykuły / elementy dostawy- specjalną odzieŜ robocza o
dodatki, obuwie ochronne) Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznego okresu rękojmi
i gwarancji jakości licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeŜeń.
2. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuŜszym niŜ 7
dni licząc od daty ich zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych
i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy lub
jego części w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni licząc od dnia zgłoszenia bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów, chyba Ŝe wymieni przedmiot umowy na nowy, o nie gorszych
parametrach i wolny od wad.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom usunięcia przez
Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad
przedmiotu umowy lub jego części powstałe z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyŜej w ust. 4, uzgodnione terminy
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi
i gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części przedłuŜone zostaną o czas trwania
przestojów.
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6. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz
drugi w całości obciąŜają Wykonawcę.
7. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez
Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie
przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku
zwłoki.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy wynagrodzenie za kwotę podaną
w FORMULARZU OFERTY stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Zgodnie ze specyfikacją
Zamawiający zastrzega moŜliwość zwiększenia ilości zakupionego towaru oraz asortymentu.
Wartość umowy nie morze przekroczyć kwoty 34 652,00 zł/netto x VAT(23%) 7 969,96 =
42 621,91 złotych/brutto; słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden 91/100
złotych brutto.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura z dokumentami ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu
umowy, podpisanymi przez obie strony.
§8
Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia realizacji dostawy i dostarczenia faktury.
§9
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienaleŜyte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości :
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 za kaŜdy dzień
zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy;
b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub
gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o której mowa w § 10 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o której mowa w § 10 ust. 1,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zaleŜnych
od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienaleŜytym wykonywaniem przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 14 ust. 1, za wyjątkiem
przyczyn określonych w § 15 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
3. Zapłata naleŜności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciąŜeniowej w
terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
5. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą
umową powyŜej 7 dni, Zamawiający moŜe zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń
i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki.
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7. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą
ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy Zamawiającego. W
przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową przedłuŜone zostaną o czas trwania
przestojów.
§ 10
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli:
1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie i nie wznowił
mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy
lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuŜszy niŜ 7 dni licząc
od dnia doręczenia faksem wezwania do wznowienia;
2) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami
niniejszej umowy, albo teŜ nienaleŜycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych
i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia
zgłoszenia;
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi
w ust. 1 moŜe nastąpić w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami
określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami
określonymi w ust. 1, Wykonawca nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani
tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie naleŜne mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający nie dokona odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad oraz zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w „Wykazie Ilościowym Zamówienia” i złoŜonym przez Wykonawcę „Formularzem Ofertowym”,
dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami określonymi
w ust. 5, Zamawiający nie moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych,
ani teŜ odszkodowania.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
odstąpienia, a takŜe powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy pisemnej.
3.W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego rozstrzygnięcia
sporu.
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4.JeŜeli rokowania, o których mowa powyŜej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu,
spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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