Wzór umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
na dostawę piaskarki

Umowa nr ZDP.344.18.2018.JM

zawarta w dniu …………………. 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 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz na podstawie przeprowadzonego
zapytania cenowego Nr ZDP.344.18.2018.JM z dnia ……………….. 2018 r. na realizacje
zamówienia pn.: „Dostawa posypywarki”.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki …………………
- dalej zwanej „Przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1, stanowi jego własność
oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych. Ponadto Wykonawca oświadcza, że
przedmiot umowy określony w ust. 1 jest wolny od praw osób trzecich oraz, że nie jest
przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia.
§2
Prawa i obowiązki Stron
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 objęty jest pełną gwarancją
na okres ........................................., od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru,
o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w trakcie użytkowania przedmiotu umowy
wady ukrytej, niewynikającej ze zwykłej eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do jej
usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia od Zmawiającego.
3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
ogólnych.
5. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej
zapłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu.
6. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2018
roku.
2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez
Wykonawcę na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Leśna 17,
na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru.
3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie
niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca
uzgodni odpowiedni termin z Zamawiającym, a dostawa nastąpi w godzinach pracy
Zamawiającego.
6. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1,
Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 %
wygrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
7. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni,
Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo prawo odstąpienia od niniejszej Umowy i
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7, postanowienia § 2 ust. 3 – 5 niniejszej Umowy,
znajdują odpowiednie zastosowanie.
§4
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za należytą i terminową dostawę
posypywarki …………….…. wynagrodzenia netto w wysokości ...........................................
(słownie: ……………………………………………...........................) złotych, powiększonego
o podatek VAT, co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ........................... (słownie:
..................................................................................................................................) złotych.
2. Zapłata należności z tytułu dostawy przedmiotu umowy będzie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. 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
4. 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.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do siedziby Zarządu Dróg
Powiatowych w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.

§5
Zmiana Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
§6
Postanowienia końcowe
1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się
rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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