Załącznik nr 6 Projekt umowy

Umowa Nr IGK.272……2019
Zawarta w dniu .................2019 roku w Juchnowcu Kościelnym, pomiędzy Gminą Juchnowiec
Kościelny, zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – mgr Krzysztofa Marcinowicza
a
………………………………………………………………………
NIP: …....................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w …............................... pod numerem KRS …........................................
zwanym w dalszej części Dostawcą, reprezentowanym przez:
…...............................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą pospółki drogowej o frakcji 0-16 mm
w ilości 5484 ton do remontów dróg gminnych.
2. Materiał powinien posiadać aktualne orzeczenia o jakości z określoną dla niej normą,
które będą dostarczane na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
3. Dostawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dowieźć pospółkę, o której
mowa w § 1 własnym sprzętem w ilościach i terminach zależnych od potrzeb
Zamawiającego.
4. Wielkość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 30 ton. W przypadkach
szczególnych, za zgodą przedstawiciela dostawcy, możliwe jest zamówienie mniejszej
ilości pospółki.
5. Zamawiający będzie każdorazowo, w zależności od potrzeb, zlecał zakup danej partii
surowca, w formie pisemnej przy pomocy faksu lub elektronicznie. W zleceniu
Zamawiający określi ilość zamawianego materiału.
6. Termin odbioru materiału określonego w § 1 nie będzie dłuższy niż ….. dni robocze,
licząc od dnia wysłania pisemnego zlecenia.
7. Dostawca przed dostarczeniem zamawianego materiału określonego w §1 zobowiązany
jest zważyć każdy ładunek i przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru stosowny
dokument.
8. Dostawca zapewni przez cały czas trwania umowy możliwość przesyłania zleceń
cząstkowych za pomocą faksu (nr tel. …......................................) lub drogą
elektroniczną (email:…………………………………………….).
9. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z
opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm.
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10. W przypadku stwierdzenia dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
dostawca zobowiązany będzie do doprowadzenia dostawy do zgodności z przedmiotem
zamówienia w dniu zgłoszenia niezgodności, nie później niż w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia.
11. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy będące przedmiotem umowy w sposób
umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg przez uczestników ruchu drogowego, w
szczególności poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
Termin wykonywania umowy: do dnia 31.12.2019 r. Sukcesywna dostawa w asortymencie i
ilości podanej na zgłoszeniu najpóźniej ….. dni przed żądaną datą każdorazowej dostawy.
Wymagane potwierdzenie faxem przyjęcia każdorazowego zamówienia.
§3
1. Cena za przedmiot umowy w zakresie określonym w §1 wynosi ………………….….... zł
netto plus VAT =……………………zł. co daje ……………………………… zł brutto.
Słownie …………………………………………………………………………………. brutto.
2. Cena materiałów obejmuje również koszt transportu i rozładunku w miejsca wskazane przez
Zamawiającego położone na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Zmiana stawki podatku vat nie będzie zmianą umowy, wymagającą aneksu. W tym
przypadku cena za przedmiot umowy zmieni się stosownie do zmiany stawki podatku vat.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każde zlecone, wykonane i odebrane zlecenie
cząstkowe, wynagrodzenie obliczone na podstawie określonych w ust.5 cen jednostkowych
brutto.
5. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Dostawcy za realizację danego zlecenia cząstkowego
jest zaoferowana w postępowaniu o zamówienie publiczne cena jednostkowa brutto zakupu 1
tony
pospółki
w
wysokości
brutto:
.....................
zł/tonę
(słownie:
…...............................................).
Cena ta zawiera wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.
6. Cena jednostkowa brutto, o której mowa w ust. 5, zawiera wszystkie koszty związane z
zakupem, załadunkiem i rozładunkiem 1 tony pospółki na warunkach określonych w SIWZ
i jest niezmienna w czasie obowiązywania umowy.
7. Wynagrodzenie Dostawcy za każdą dostawę cząstkową, obliczone będzie jako iloczyn ceny
jednostkowej brutto (wymienionej w ust. 5) oraz (odebranej) ilości (ton) pospółki.
8. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Dostawca.
9. Faktury wystawione będą na Gminę Juchnowiec Kościelny po odebraniu przez
przedstawiciela Zamawiającego całości danej usługi cząstkowej i podpisaniu odpowiedniego
protokołu odbioru częściowego.
10. Przedstawicielem Zamawiającego jest Zbigniew Jurkiewicz – pracownik Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny.
11. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności płatność należności wynikającej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy
Dostawcy
prowadzony
w
Banku
……………………..Oddział
……..
w ……………………………., z siedzibą ul. ………………….., ……………………….
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o numerze …………………………………………………………., w tym wartość sprzedaży
netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a podatek od towarów i usług
zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie:
Gmina Juchnowiec Kościelny
16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10
NIP: 966-18-13-207,
zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna gminy:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
12. Całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie całości umowy nie może przekroczyć wartości
............. zł brutto (słownie: …..............................................................).
13. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wierzytelności
(zobowiązania) wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią
(przelew).
14. Dostawca załączy do faktury dokumenty potwierdzające ilość pospółki dostarczanej
podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. Brak w/w dokumentów stanowić będzie
podstawę do odmowy zapłaty faktury.
§4
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych dostaw częściowych.
§5
1. Dostawca gwarantuje terminowe (zgodnie z §2) dostawy, zgodność parametrów
materiałów z parametrami opisanymi w §1 i zgodność wagi materiału z wagą ustaloną dla
każdorazowej dostawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w każdym czasie wagi dostarczonego
materiału (w miejscu wskazanym przez dostawcę) oraz prawo kontroli parametrów
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień koszt kontroli ponosi
Dostawca.
3. W przypadku stwierdzenia choćby jednorazowo niedowagi lub stwierdzenia nie
dotrzymania choćby jednorazowo parametrów materiałów Zamawiający będzie miał prawo
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości
brutto przedmiotu umowy.
§6
1. Każda zmiana umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i musi być dokonana
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian Umowy w stosunku do treści oferty,
o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
3. Zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania dostaw dodatkowych lub
zaniechanych zostanie dokonana w ten sposób, że:
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a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość dostaw zaniechanych, zgodnie z wyceną
zawartą w kosztorysie Dostawcy,
b) wynagrodzenie zostanie powiększone o wartość dostaw dodatkowych określone według cen
jednostkowych określonych w ofercie, niezmiennych przez cały okres realizacji robót.
4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian (dostawy dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie dostaw wynikających z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptacji przez Zamawiającego.
5. Wykonanie dostaw dodatkowych będzie realizowane na podstawie umowy zawartej
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
§7
1. W przypadku nieterminowego realizowania każdorazowej dostawy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto każdorazowej dostawy za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku, kiedy szkoda spowodowana nieterminową realizacją dostawy przewyższy
wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad naliczone
kary na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
§8
1.
W przypadku opóźnienia w każdorazowej dostawie przekraczającego 2 dni
Zamawiający będzie miał prawo nabyć zamówione materiały u osób trzecich, o czym
niezwłocznie zawiadomi faxem dostawcę. Zawiadomienie to będzie równoznaczne z
anulowaniem tego zamówienia. W tym przypadku kary umowne z §8 pkt.1 będą naliczane do
dnia anulowania zamówienia.
2.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez nabywcę z należności z tytułu następnej
dostawy, kwoty stanowiącej różnicę między ceną ustaloną w niniejszej umowie, a ceną za jaką
ewentualnie Zamawiający kupi materiały u osób trzecich, a w przypadku braku następnych
dostaw zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty tej kwoty.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
dostawcy, dwa dla Zamawiającego.
§10
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby dostawcy.

……………………………………
Zamawiający

………………………………………………
Dostawca
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