Załącznik Nr 2

Projekt umowy

(SIWZ postępowanie Sd.171.1.2019)

UMOWA NR … / 2019
zawarta w dniu ………… 2019 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:
Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; mgr inż. Tadeusz Wagner oraz Główny
Księgowy – Janina Śledź, zwanymi w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym w dalszej treści Dostawcą reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………………………...,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
§1
Umowa zostanie zawarta w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO netto, podstawa prawna – art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), znak postępowania Sd.171.1.2019 z dnia
…………… 2019 roku, na zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych
z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2019 roku w ilości
ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 10,50t.
§2
Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy cementu portlandzkiego workowanego
CEM II/B-M 32,5R do siedziby Zamawiającego w ilości 10,5t. 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 197-1:2012 Cement.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub ograniczenia ilości zamawianego cementu
w przypadku konieczności zwiększenia lub ograniczenia zakresu prac inwestycyjnych
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 30.11.2019 roku,
b) dostawa cementu nastąpi sukcesywnie 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, tj.:
Cena netto: ………………………………

Podatek VAT: …………………………….

Cena brutto: ……………………………..
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..
2. Wartość ogółem uwzględnia podatek VAT oraz koszty dostawy i rozładunku cementu.
3. Cena jednostkowa dostarczanego cementu podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres
związania ofertą oraz okres realizacji zamówienia.
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4. Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zwiększenia lub
zmniejszenia ilości cementu wynikłej ze zwiększenia lub ograniczenia zakresu prac inwestycyjnych
przy zachowaniu ceny jednostkowej.
§6
Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w następujący sposób:
1. 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.
2. Numer rachunku bankowego Dostawcy, na który Zamawiający ma dokonywać zapłaty należnego
wynagrodzenia: ………………………………………………………………………………………..
3. Obowiązujące wskazanie nabywcy do fakturowania:
Nabywca:
Miasto Tomaszów Lubelski
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Piotra Ściegiennego 57
22-600 Tomaszów Lubelski
NIP 921-198-17-49
§7
Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych w sposób następujący:
a) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami przestoju
brygady remontowej,
b) w przypadku nieterminowej realizacji faktur Dostawca może żądać zapłaty odsetek za zwłokę
w ustawowej wysokości,
c) w przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości umownej zamówienia,
d) Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 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
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta z wymaganymi załącznikami i SIWZ.
AKCEPTUJĘ
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