UMOWA NR ________________
Niniejsza umowa zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………………………. 2020 r. w
Katowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem
w imieniu, którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

Dróg

Krajowych

i

Autostrad

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________
z Oddziału GDDKiA w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice
REGON: 017511575 – 00050, NIP: 954-24-02-923.
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą:
_______________________________________________________

reprezentowaną przez:
1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”.
Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 18.10.2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA.
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla
pracowników GDDKiA O/Katowice oraz podległych Rejonów”
zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „dostawą”.
2. Planowane jest jedno zasadnicze zamówienie (ok. 95 %) złożone przy podpisaniu umowy, oraz
zamówienia uzupełniające składane doraźnie w razie potrzeb, np. w przypadkach zatrudnienia
przez Zamawiającego nowych pracowników.
3.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania Dostawy określa
z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:
1) Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”);
2) Formularz Ofertowy Wykonawcy z Tabelą cen (dalej „oferta”);

niniejsza

Umowa

wraz

3) Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych wraz załącznikami.
4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z Umową i wymogami zawartymi w dokumentach określonych w ust. 3 oraz obowiązującymi
przepisami, normami oraz w szczególności do:

świadczenia
Dostawy
z
należytą
starannością,
zgodnie
z
najlepszymi
praktykami,

współdziałania z Zamawiającym i uwzględniania jego zaleceń,
informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć n a

jakość lub termin wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających
istotne znaczenie dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem Umowy zapoznał się ze
wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi dotyczącymi Przedmiotu Umowy i
uwzględnił je w wynagrodzeniu wskazanym w ofercie.
Miejsce Dostawy: wg wykazu jednostek Oddziału GDDKiA w Katowicach – Załącznik nr 1 do
umowy.

§2
Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji Przedmiotu umowy: od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania
kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, jeśli nastąpi to przed określonym terminem realizacji
Przedmiotu umowy.
2. Dostawy odzieży oraz środków ochrony indywidualnej realizowane będą na podstawie zamówień
przesłanych przez Zamawiającego drogą emaliową w terminie 24 dni kalendarzowych licząc od
dnia złożenia zamówienia. Ilość asortymentu, podział na damski i męski, rozmiary oraz konkretny
adres dostawy będą określone przy każdorazowym zamówieniu. Zamawiający zastrzega, że
ostateczne ilości sztuk zamówione w trakcie realizacji umowy mogą się różnić od podanych w
postępowaniu przetargowym i nie będą z tego tytułu przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego (z zastrzeżeniem § 3 pkt 2) .

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§3
Wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………….
(słownie złotych: ………………………),
co
daje kwotę brutto: ……………. zł (słownie złotych: ………………………………………./100).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych
netto, określonych w ofercie Wykonawcy, jako wynik iloczynu tych cen i faktycznie
dostarczonego przez Wykonawcę oraz odebranego przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu
umowy. Do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie doliczony podatek od
towarów i usług w obowiązującej stawce.
Ostateczne rozliczenie kosztów z tytułu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty, o której
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7.
Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 2 są cenami niezmiennymi przez cały okres
obowiązywania Umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją Dostawy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na te koszty.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Przedmiot Umowy będą dokumenty
potwierdzające ilościowy odbiór poszczególnych asortymentów przez jednostki objęte
dostawami zgodnie z załącznikiem nr 1, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie § 4.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca dostarczy
fakturę za wykonanie Przedmiotu umowy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice.
Zapłata należności wynikających z faktury zostanie dokonana w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia
przelewu bankowego.
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7.

1.

2.

Zmiana kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany
obowiązującej
wysokości
stawki
podatku
od
towarów
i
usług
(VAT).
W takim przypadku do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z nową obowiązującą stawką tego podatku.
Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§4
Odbiór Przedmiotu Umowy
W dniu ustalonym przez Strony, jako termin/terminy odbioru, z zachowaniem terminu o którym
mowa w § 2, zostaną sporządzone i podpisane przez przedstawicieli Stron w poszczególnych
lokalizacjach protokoły odbioru Przedmiotu umowy lub inne dokumenty potwierdzające
dostarczenie/odbiór.
Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru w następujących przypadkach:
a) stwierdzenia wadliwego wykonania Przedmiotu umowy zgłoszonego do odbioru przez
Wykonawcę,
b) nieprzedłożenia
dokumentów
niezbędnych
do
dokonania
odbioru.
Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

§5
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)
wykonywanie Przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
dokumentami i wymogami zawartymi w § 1 ust. 3 i 4;
2)
ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
3)
niezwłoczne
informowanie
Zamawiającego
telefonicznie
lub
faksem
o zaistniałych problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób
wykonywania Przedmiotu umowy, lub jakichkolwiek innych, mających istotne
znaczenie dla realizacji Przedmiotu Umowy;
4)
usunięcie na własny koszt wszelkich wad w Przedmiocie umowy, stwierdzonych podczas
odbiorów lub w trakcie użytkowania.
2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:
1)
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy;
2)
terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 5 i 6.

1.

§6
Przedstawiciele Stron
Funkcję koordynatora z ramienia Wykonawcy będzie pełnić:

__________________________________
tel.: _________________ faks.: _________________ e-mail: _________________
- jako Przedstawiciel Wykonawcy.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być zaakceptowana
przez Zamawiającego. Powyższa zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
3. Zamawiający będzie sprawował nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonania Przedmiotu
Umowy
przez
Wykonawcę.
Osobą
wyznaczoną
do
kontaktów
z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:
……………………………………………………..,
tel.: ………………………, faks.: 32 259 87 10
e-mail: ……………………………………………………
- jako Przedstawiciel Zamawiającego oraz w Rejonach osoby wyszczególnione
w załączniku nr 1.
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4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przez faks lub e-mail. Powyższa
zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§7
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot
umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wskazaniami Zamawiającego,
pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń i upływu wyznaczonego w tym celu
terminu.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od daty zaistnienia podstawy odstąpienia wskazanej w ust. 1.
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres dwudziestu
czterech miesięcy.
Jeżeli producent rzeczy zastosowanych przy wykonaniu Przedmiotu umowy, udziela gwarancji
na dłuższy okres, okres gwarancji wskazany w zdaniu 1. zostaje odpowiednio wydłużony.
Warunki niniejszej gwarancji odpowiadają warunkom określonym przez producentów ww .
rzeczy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi także po okresie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego
wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia,
chyba,
że
Strony
ustalą
inny
termin
oraz
do
jej
usunięcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie o którym mowa w ust.
3, to Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny
w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.
6.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany lub naprawy
stwierdzonych usterek/wad.
7. Okres rękojmi na Przedmiot umowy równy jest terminowi wskazanemu w ust.1. Ust.3 i 4 stosuje
się odpowiednio.
8. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru
dostawy, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się, jak określono w ust. 8, a także dla
wymienionych rzeczy z dniem ich wymiany.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.
§9
Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w
przypadku
przekroczenia
terminu
wykonania
Przedmiotu
Umowy,
o którym mowa w § 2 ust. 2, - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane w pkt 1) obowiązków umownych
Wykonawcy - w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za
każdorazowe naruszenie warunków Umowy.
Strona 4 z 7

2.

3.
4.

Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej wierzytelności należnej Wykonawcy. Zapłata
kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy
nie
zwalnia
Wykonawcy
z
obowiązku
wykonania
Przedmiotu
umowy
lub
jakichkolwiek
innych
zobowiązań wynikających z Umowy
Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z ust.1 nie przekroczy wartości 20%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§ 10
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
o których dowiedział się w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które
nie podlegają podaniu do publicznej wiadomości, a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których
powziął wiadomość w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy,
a co do których Zamawiający nie podjął bezpośrednich działań mających na celu zachowanie
ich
poufności,
a
których
ujawnienie
może
narazić
Zamawiającego
na szkodę.
3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji
dotyczących realizacji Przedmiotu umowy dopuszczalne jest jedynie na żądanie
uprawnionych organów władzy publicznej w przypadkach określonych przepisami prawa lub
wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego.
4. Po wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego
zwrócić wszelkie materiały włączając w to ich kopie, odpisy, które zostały mu dostarczone
przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy oraz inne materiały jakie
sporządził,
zebrał,
opracował
w czasie wykonywania Przedmiotu umowy włącznie ze wszystkimi nośnikami,
na których zostały utrwalone.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie prowadzić jakiejkolwiek działalności zawodowej, naukowej
lub
gospodarczej
przy
wykorzystaniu
informacji
uzyskanych
od Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za przestrzeganie
zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie również przez Podwykonawców.
§ 11
Zmiany postanowień umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami
określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących
przypadkach:
1)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
2)
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać
usunięcie
rozbieżności
i
doprecyzowanie
Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
3)
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
4)
konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w §
1 ust. 3 Umowy jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Dostawy.
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5)

2.

wystąpienia
konieczności
wprowadzenia
zmian
spowodowanych
następującymi okolicznościami:
a)
zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
b)
działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Umową.
Za siłę wyższą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym
od Stron, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności i której nie można przypisać drugiej
Stronie, np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,
działania
wojenne,
nagłe
załamania
warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia.
c)
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zakresu Przedmiotu
Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu
pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie w niej wskazanymi oraz
z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów
telefonów/faksów,
numeru
rachunku
bankowego
i
adresów
wskazanych
w niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany.
§ 12
Cesja wierzytelności
Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Katowicach
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz/e dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:
1. .................................
(data i podpis)

2. .................................
(data i podpis)

W imieniu Wykonawcy:
...............................
(data i podpis)

.................................
(data i podpis
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Załącznik nr 1 do umowy
Wykaz miejsc dostaw i koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych
Lp.

Nazwa i adres Oddziału
i Rejonów

Koordynator dostaw

Telefon/fax

1.

Rejon w Wysokim Brzegu
ul. Drogowców 6,
43-600 Jaworzno

Elżbieta STĘPIEŃ

32 314 24 05 tel./fax

Rejon Zabrze
ul. Chudowska 1,
41-810 Zabrze

Teresa STRZELCZYK

32 234 06 92 tel./fax

3.

Rejon Zawiercie
ul. Towarowa 24,
42-400 Zawiercie

Sonia SROKA

32 672 34 27,
32 670 93 10 fax

4.

Rejon Pszczyna
ul. Bielska 32,
43-200 Pszczyna

Aleksandra BARNAŚ

32 212 84 44 tel./fax

Rejon Lubliniec
ul. Klonowa 3,
42-700 Lubliniec

Monika
KACZMARCZYK

34 356 24 18 tel./fax

Rejon Częstochowa
ul. Dmowskiego 3,
42-200 Częstochowa

Ewelina SZTONDER

34 325 10 68

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

Anna PIŃKOWSKA

32 208 62 55

Wydział Technologii –
Laboratorium Drogowe
ul. Drogowców 6,
43-600 Jaworzno

Justyna TOMSIA

32 208 62 55

2.

5.

6.

7.

8.
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