TOM II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ………..
Zawarta w dniu ........................... roku w Łomży
pomiędzy:…………………………………………………………………………………………………
……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
1. ………………………………………………………………………
2 .……………………………………………………………………..
NIP 718-19-68-222
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej :
§ 1.
1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać wraz z dostawą:

Masę mineralno-asfaltową workowaną na zimno w ilości 80Mg w cenie jednostkowej
………………… zł/1Mg
2. W/w cena jednostkowa zawieraja podatek VAT.
§ 2.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018r.
2. Miejsce dostawy:
1. Dostawa masy mineralno-asfaltowej workowanej na zimno: w ilości 80 Mg transportem
wykonawcy na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30 w rozbiciu na cztery dostawy po 20 ton.
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§ 3.
1. Wynagrodzenie całkowite brutto WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala
się na kwotę: ………………. zł ( słownie: …………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług VAT.
3. Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty
złożonej przez WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem.
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeśli wystąpiły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
2) urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
3) okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz
wartość zmiany nie przekroczyła 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie umowy,
4. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO, upoważnionym do kontaktów z WYKONAWCĄ oraz
odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest
………………………………………………………………………………………………..
5. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest
…………………………………………………………………………………………………
§ 4.
1. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury,
wystawionej każdorazowo po dostarczeniu danej partii przedmiotu zamówienia, według cen
jednostkowych, zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz ilości rzeczywiście dostarczonych
materiałów drogowych, w ciągu 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Każdorazowo wystawiona faktura winna zawierać poniże dane tj.
Nabywca:
Powiat Łomżyński
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
i powinna zostać przesłana bądź dostarczona w terminie o którym mowa w ust.1 na wskazany
adres tj: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża.
3. Dostawy materiałów drogowych realizowane będą sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb
zamawiającego, z uprzednim powiadomieniem i uzgodnieniem telefonicznym lub za pomocą
faksu lub a-maila w zaoferowanym terminie dostawy tj ……………. dzień.
4. Do dostarczonych materiałów należy dołączyć atesty, świadectwa jakości oraz posiadać ważną
aprobatę techniczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonych materiałów drogowych i
zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z
dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz może
odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
6. W przypadku stwierdzenia wad w parametrach technicznych dostarczonego przedmiotu
zamówienia ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ do niezwłocznego ich usunięcia. W
przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY
może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo
WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.
§ 5.
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1.WYKONAWCA może wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy przy pomocy
podwykonawców w zakresie określonym w ofercie ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ osobie trzeciej w zakresie
określonym ofertą wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Lista podwykonawców stanowi załącznik nr……..…do niniejszej umowy.
4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za ich działanie, jak za swoje własne.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dostawy siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 1 poza
następującymi dostawami, które wykona za pomocą podwykonawcy:
1)…………………………………………………….
2)…………………………………………………….
6. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY za wykonane dostaw, które wykonał
podwykonawca ZAMAWIAJĄCEMU zapłaci sprzedającemu po otrzymaniu oświadczenia od
podwykonawcy, że ten otrzymał należne mu wynagrodzenie.
7. W umowie pomiędzy WYKONAWCĄ i podwykonawcą strony zastrzegą, że potwierdzoną przez
podwykonawcę „za zgodność z oryginałem” kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę
dla WYKONAWCY, WYKONAWCA dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU jako załącznik do faktury
WYKONAWCY.
§ 6.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. WYKONAWCA zapłaci kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od
ZAMAWIAJACEGO w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,
b) za zwłokę wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy przedmiotu zamówienia,
w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonego od wartości tej dostawy,
która została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
c) naliczona kara zostanie potrącona od wartości faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci kary umowne:
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w Art. 145 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, niezależnych od WYKONAWCY, w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 7.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem
nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych.
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§ 10.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd w Łomży.
§ 11.
Integralną część umowy stanowi:
1) SIWZ,
2) Oferta Wykonawcy.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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