Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
na dostawę grysu

Umowa nr ZDP.344.05.2019
zawarta w dniu …………… 2019 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego zapytania
cenowego Nr ZDP.344.05.2019.JM z dnia ……………….. 2019 r.
§ 1.
1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa grysu kamiennego łamanego o frakcji 2-5 mm i
frakcji 5-11 mm dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim w szacunkowej ilości
300,0 t.
Ilość ton jest orientacyjna i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Dostawa grysu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na adres: ul. Leśna 17 w Lidzbarku
Warmińskim.
§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2019 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdorazowo grysu w ciągu 48 godz. od otrzymania
zlecenia (telefonicznie, faksem, pisemnie, itp.) od Zamawiającego.
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wymieniony w § 1 cenę w wysokości
……………….. zł netto za 1 tonę (słownie: ………………...………………………...……………………
…………………………………………………………….. plus należny podatek VAT w wysokości 23%.
2. Zapłata należności z tytułu dostawy grysu będzie dokonywana przez Zamawiającego
na
podstawie faktur wystawionych każdorazowo po dostawie.
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. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 4.
Strony ustalają kary umowne w wysokości:
1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2 % wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości nie zrealizowanych
dostaw objętych umową.
3. Jeżeli zwłoka w opóźnieniu dostawy przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,
zachowując prawo do należnych kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłoki w
dostawie liczonej do dnia odstąpienia od umowy.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 6.
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po podpisaniu przez
obie strony pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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