Nr sprawy: ZDP-1.343-06/DE/2010
Zał. nr 2 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA NR .............
zawarta w dniu .............2010r. w Łosicach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, reprezentowanym przez:
Pana ……………………… ….– Dyrektora ZDP Łosice
Zwanego w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”
a......................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
Pana/Panią ……………………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, zawarta została umowa treści następującej:
§1
1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia na:
Dostawę emulsji asfaltowej K1-65 kationowej szybkorozpadowej, zwykłej w ilości
80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów
cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2010 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji zamówienia zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy dokonywane będą na podstawie
telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania, potwierdzonego pisemnym zamówieniem
przesłanym faksem. Ustala się, Ŝe ilość dostarczanej emulsji w przypadku kaŜdorazowej
dostawy nie moŜe być większa niŜ 4 Mg.
3. Dostarczana emulsja powinna być zgodna z aktualną Aprobatą Techniczną IBDiM.
4. Dostawa emulsji będzie realizowana środkami transportowymi Wykonawcy w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1500 .
§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
- Oferta zał. nr 1
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
§3
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę emulsji w miarę rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia w formie
pisemnej, przesłanego faksem.
§4
1. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe odebrana emulsja jest złej jakości, nie spełnia
wymagań określonych w § 1 pkt 3, jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę telefonicznie,
faksem lub pisemnie o złej jakości emulsji w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady.
2. W przypadku stwierdzenia złej jakości odebranej przez Zamawiającego emulsji,
potwierdzonego protokołem z badań sporządzonych na koszt Wykonawcy, Wykonawca
wymieni niezwłocznie – najdalej w ciągu 3 dni emulsję i poniesie wszelkie koszty związane
z jej wymianą.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy zamówionej
telefonicznie a potwierdzonej pisemnie faksem za kaŜdy dzień zwłoki.
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§5
Wykonawca dołączy deklarację zgodności wyrobu budowlanego z aprobatami technicznymi
IBDiM do kaŜdej partii zakupionej emulsji.
§6
1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu 2 % wartości dostawy, zamówionej telefonicznie a potwierdzonej pisemnie
faksem za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
niewykonanych dostaw w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych
od Wykonawcy.
§7
Podczas całego okresu realizacji zamówienia strony zobowiązane są do stosowania cen
określonych w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę.
§8
1. Wykonawcy za realizację dostawy określonej w § 1 umowy przysługuje łączne
wynagrodzenie w wysokości brutto:................................zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT (22%),tj: ................ zł, (słownie:………………………………..…......)
wynagrodzenie w wysokości netto wynosi: ......................zł, (słownie: …………….............).
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonej emulsji asfaltowej
wg ceny jednostkowej brutto: …………………zł, słownie:………………………………..);
w tym podatek VAT (22%): …………………. zł, (słownie:………………………………..),
cena jednostkowa netto: ……………… zł, (słownie: ………………………………………)
za 1 Mg emulsji wynikającej ze złoŜonej oferty.
3. Wynagrodzenie za zamówienia telefoniczne poszczególnych dostaw, potwierdzonych
pisemnie faksem przez Z.D.P. w Łosicach, będzie realizowane w ciągu 30 dni od otrzymania
faktury VAT na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.
§9
Wykonawca nie ma prawa powierzyć realizacji zamówienia innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości kwoty zamówienia
określonej w § 8 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu Ŝadne roszczenie.
§ 11
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający moŜe odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie społecznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okoliczności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe w przypadkach stwierdzonych zaniedbań
lub nie wywiązania się z zawartej umowy przez Wykonawcę, Zarząd Dróg Powiatowych
moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
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§ 12
Umowa na dostawę emulsji obowiązuje do 31.12.2010 r.
§ 13
Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy,
podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.
§ 15
Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, jeŜeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.............................................

............................................
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