Projekt umowy

Załącznik Nr 2
(SIWZ postępowanie Sd.271.1.2012)

UMOWA Nr ………….
Zawarta w dniu …………2012 roku pomiędzy:
Miejskim Zarządem Dróg w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy
ulicy Piotra Ściegiennego 57, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. inż. Andrzej Dmitroca – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg
2. Janina Śledź - Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Dróg
a
………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym w dalszej treści Dostawcą reprezentowanym przez :
.......... .....................................................................
§1
Umowa zostanie zawarta w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.271.1.2012 z dnia 17.01.2012
roku, na zakup z dostawą cementu do drogowych robót remontowych w 2012 roku.
§2
Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy cementu portlandzkiego workowanego
CEM II/B-M 32,5R do siedziby Zamawiającego w ilości 20 ton. Produkt polskiej produkcji.
§3
1. Dostawca bezwzględnie przestrzegał będzie terminów i wielkości dostaw (dzień i godzina
dostawy) zgłoszonych dwa dni wcześniej przez Zamawiającego.
2. Dowóz i rozładunek zakupionego cementu w zakresie i na koszt dostawcy.
3. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Dostawca wystawi deklarację zgodności
dostarczonych partii cementu z obowiązującymi normami: PN-EN 197-1:2002 Cement.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianych materiałów w przypadku
konieczności ograniczenia zakresu prac remontowych z konsekwencją zmiany wartości umownej
przedmiotu zamówienia.
§4
1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
a) Dostawca zobowiązuje się wykonać dostawę cementu sukcesywnie na zgłoszenie
Zamawiającego do 20 grudnia 2012 roku,
b) dostawa cementu nastąpi w ilościach i terminach (dzień i godzina dostawy) według
zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego dwa dni wcześniej,
c) miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego przy ulicy Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie
Lubelskim.
§5
Wartość przedmiotu umowy:
1. Wartość dostawy jak w zobowiązaniu zawartym w ofercie.
2. Wartość ogółem uwzględnia podatek VAT, koszty dostawy i rozładunku.
3. Cena jednostkowa podana w ofercie może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany cen
cementu przez producenta w okresie realizacji zamówienia.
4. W przypadku zmiany relacji cenowych na niekorzyść zamawiającego spowodowanych ruchem
cen zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć warunki umowne ze skutkiem na koniec
miesiąca, w którym zostaną one wypowiedziane.
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5. Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany ilości
cementu wynikłej ze zmiany zakresu prac remontowych i zaakceptowanej przez zamawiającego
zmiany ceny jednostkowej spowodowanej zmianą ceny przez producenta.
§6
Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w następujący sposób:
Należność za dostawę cementu (potwierdzoną dokumentem WZ) będzie regulowana przelewem na
konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z deklaracją zgodności.
§7
Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych w sposób następujący:
a) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami przestoju
brygady remontowej i sprzętu,
b) w przypadku nieterminowej realizacji faktur Dostawca może żądać zapłaty odsetek za zwłokę
w ustawowej wysokości,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po jej stronie
(za wyjątkiem wypowiedzenia warunków umownych w sytuacji zastrzeżonej w §5 pkt.4), strona
odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umownej zamówienia,
d) Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy pod rygorem nieważności,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sądy
Powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu firmy, a także
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 10
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta z wymaganymi załącznikami i SIWZ.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

AKCEPTUJĘ:

2

