Projekt umowy

załącznik nr 2

Umowa nr ZDP.344.07.2018.JM
zawarta w dniu ……………….. r. w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy:
Powiatem Lidzbarskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 743-18-63-086 w imieniu,
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark
Warmiński, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dariusza Iskra – p.o. Dyrektora
przy kontrasygnacie
Teresy Ziółkowskiej - Głównej Księgowej
a ……………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
………………………………………………..
Umowę zawarto w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz na podstawie przeprowadzonego zapytania
cenowego Nr ZDP.344.07.2018.JM z dnia …………….2018 r. na realizacje zamówienia pn.: „Dostawa
emulsji asfaltowej C65B3PU/RC do Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, w
ilości 50 Mg”.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać według potrzeb Zamawiającego,
emulsję asfaltową, kationową, szybko rozpadową, niemodyfikowaną C65B3PU/RC do Zarządu
Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim wraz z rozładunkiem, w ilości 50 Mg,
zgodnie z zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą oraz warunkami określonymi niniejszą umową.
2. Ilość ton jest orientacyjna i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Koszt załadunku, transportu i rozładunku emulsji leży po stronie Wykonawcy.
4. Przedmiotowa emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym Normą PNEN13808:2013-10E.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną i pracowników do wykonania przedmiotu umowy w sposób gwarantujący dotrzymanie
wymagań jakościowych i terminów umownych.
6. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że każdorazowo dostarczona emulsja, będzie spełniać
wymogi i standardy określone obowiązującymi przepisami (przy każdej dostawie emulsji
Wykonawca przedstawia Dokument Techniczny Wyrobu).
§2
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w
okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 listopada 2018r.
2. Emulsja dostarczana będzie każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy zamówioną partię emulsji, w terminie 3 dni, licząc od dnia następnego po
zgłoszeniu zapotrzebowania (zamówienia) przez Zamawiającego.
4. Emulsję należy dostarczyć na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul.
Leśnej 17 i rozładować (przepompować) do zbiornika.
5. Zamawiający zapewni dostęp do miejsca rozładunku samochodom Wykonawcy.
6. Wykonawca przy każdorazowej dostawie wystawi dokument WZ, potwierdzający ilość dostarczonej
emulsji asfaltowej. Dokument WZ dla swej ważności wymaga podpisu przedstawiciela
Zamawiającego.
7. W przypadku dostawy emulsji nienależytej jakości lub w inny sposób niezgodnej z umową,
Zamawiający niezwłocznie zgłasza ten fakt Wykonawcy, który jest zobowiązany w terminie 2 dni
dostarczyć przedmiot umowy zgodny z jej treścią.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wymieniony w § 1 cenę w wysokości
………….. zł netto za 1 tonę emulsji (słownie:……………………………………………………………)
plus należny podatek VAT w wysokości 23%.
2. Zapłata należności z tytułu dostawy emulsji asfaltowej będzie dokonywana przez Zamawiającego
na podstawie faktur wystawionych każdorazowo po dostawie.
3. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiana każdorazowo po dostawie emulsji asfaltowej.

4. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 743-18-63-086
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Leśna 17, 11-100
Lidzbark Warmiński
5. Płatność za wykonanie dostawy dokonywana będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku
Warmińskim, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od dnia
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w
ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości:
1) W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu emulsji asfaltowej Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez
obowiązku wykupienia nie dostarczonej partii emulsji asfaltowej, zachowując prawo do
należnych kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłoki w dostawie liczonej do
dnia odstąpienia od umowy.
3) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 zł.
4) Za opóźnienie w dokonaniu wymiany wadliwej partii dostarczonej emulsji asfaltowej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto wadliwej dostawy za
każdy dzień zwłoki;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego
wynagrodzenia.
3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
§5
W razie wystąpienia 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 powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do
jej realizacji w terminie wyznaczonym na pierwszą dostawę przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności opóźnia się realizacja dostaw
przedmiotu umowy, dostarcza emulsję nienależytej jakości i w/w naruszeń nie usuwa pomimo
pisemnego wezwania.
§6
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1.

§8
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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