Załacznik nr 2
Umowa nr ……../ 2016 (projekt)

zawarta w dniu …………….. w Wieruszowie, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg
w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, NIP 997-00-00-028, REGON
730973217 reprezentowanym przez:

Dyrektora

-

Andrzeja Drzazgę

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:

……………………….

-

……………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej wg potrzeb
Zamawiającego dostawy dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie soli drogowej
niezbrylającej do celów akcji zimowej w ilości około 150,0 Mg w tym: do miejsc. Wieruszów
około 100,0 Mg, do miejsc. Lututów i Trzebień po około 25,0 Mg.
3. Określona ilość dostawy soli drogowej może zostać zmniejszona lub zwiększona
w zależności od potrzeb Zamawiającego uzależnionych od warunków atmosferycznych.
4. Jednorazowa dostawa soli drogowej obejmowała będzie od około 23-30 ton soli lub
wielokrotność tej ilości.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć określoną przez Zamawiającego ilość soli
drogowej w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
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§2
1. Cena jednostkowa dostawy soli drogowej wynosi: netto …………… zł/Mg + 23% VAT tj.
brutto …………. zł/Mg, zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia …………………. .
§3
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
sprzedania i dostarczenia mniejszej ilości soli drogowej niż zostało to określone w niniejszej
umowie.
§4
1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych
wystawionych zgodnie z ilością dostarczonej soli drogowej.
2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem z konta w RBS Lututów
o/Wieruszów nr 15 9256 0004 2600 0390 2000 0010 na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni
od daty otrzymania faktury.
§5
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.03.2017r.
2. Realizacja umowy będzie następowała sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
a) 0,1% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu
dostawy soli drogowej,
b) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :
a) 5% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający
3. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość

powstałej szkody

przekroczy wartość kar umownych.
§7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian
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wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§8
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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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