UMOWA Nr 14/PN/2013 [wzór]
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010
r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), dnia ………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym
Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. Joachima Hadama

- Dyrektora PZD

a …………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ............................

- .........................................

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony z dnia 4.09.2013 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedaŜy wraz z dostawą do SłuŜby Drogowej w Praszce soli
drogowej typ DR, spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02 zgodnie z opisem zawartym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za kaŜdą tonę dostarczonej soli cenę w wysokości
……………………… zł (brutto) Słownie: ……………………………………………………… złote (brutto)
NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego
w PKO BP o/ Olesno Nr 37 1020 3668 0000 5802 0015 6828
na konto Wykonawcy.
§2
Termin wykonania zakresu robót określonego w § 1: od 15 września 2013 do 31 marca 2014
§3
Dostawy odbywać się będą kaŜdorazowo na pisemne zgłoszenie zapotrzebowania w ilości nie
mniejszej niŜ 25 ton. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w ciągu 7 dni od momentu
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
§4
Zamawiający zamawia 150 ton soli w terminie do 15 października 2013.
§5
Przy kaŜdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości dostarczonego
towaru.
§6
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny umownej za wykonane roboty w ciągu 30 dni od
daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru lub dowodem Wz podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Faktury wystawiane będą nie częściej niŜ co 15 dni.
§7
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pienięŜne:
a) wysokości 15 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność.
b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu realizacji dostawy, określonego w § 4 w wysokości 500 zł.
§8
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: oferta, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
§9
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

§ 10
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji
niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla kaŜdej ze stron.
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