UMOWA NR SU.253.7.2014.IV

zawarta w dniu …………… 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy:
1/ Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8,
78-100

Kołobrzeg,

zwanym

dalej

„Zamawiającym”

reprezentowanym

przez

………………………………………., a firmą
2/ ……………………………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej
„Wykonawcą” reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i transport loco Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu soli drogowej
"DR", zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółową Specyfikacją
Techniczną Dostawy Soli Drogowej, stanowiącymi integralną część umowy.
§2
1. Łączna ilość przedmiotu umowy z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 500 ton, w tym:
 135 ton soli drogowej stanowi zamówienie podstawowe;
 365 ton soli drogowej stanowi opcja (73 % zamówienia podstawowego).
2. Zakup następować będzie partiami, których wielkość i terminy odbioru określał będzie Zarząd Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Informacja o wielkości partii
i terminie odbioru przekazywana będzie Wykonawcy za pomocą fax-u w terminie trzech dni przed
dniem realizacji dostawy. Wykonawca będzie dostarczał materiał własnym transportem do siedziby
Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przy ulicy Gryfitów 8 w Kołobrzegu i zapewni wyładunek.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od warunków atmosferycznych jakie
mogą mieć miejsce w trakcie okresu zimowego 2014/2015 r. oraz od uzyskania dodatkowych środków
finansowych.
4. Prawo

opcji

jest

uprawnieniem

Zamawiającego,

z

którego

może,

ale

nie

musi

skorzystać

w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w
ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość soli
drogowej stanowiącej zamówienie podstawowe.

SU.253.7.2014.IV

6. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego . Ceny jednostkowe podczas realizacji prawa
opcji będą takie same jak przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.
§3
Umowa obowiązuje ……………………… r. do 30.04.2015 r. jednak realizację zamówienia w okresie od
01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. uzależnia się od posiadanych środków finansowych, zagwarantowanych
w budżecie na 2015 rok.
§4
Strony ustalają następującą cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego za zakup
i transport loco ZDP oraz wyładunek 1 Mg soli drogowej:
- cena netto ……………. zł (słownie: ………………………………………………………………………),
- cena brutto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………………………………).
§5
Zapłata dokonywana będzie po odbiorze każdej partii soli na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
§6
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za każdą partię soli w ciągu 30 dni od daty otrzymania
faktury, wystawionej przez Wykonawcę.
§7
Za przekroczenie terminu zapłaty, określonego w § 6 Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia atestu na każdą partię soli na podstawie przesłanego faxem
wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty jego otrzymania. W przypadku braku atestu,
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia soli.
§9
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach;
1/ niedostarczenia przez Wykonawcę partii dostawy w terminie określonym przez Zamawiającego
zgodnie z § 2, gdy opóźnienie przekracza 3 dni;
2/ odmowy okazania stosownego atestu na daną dostawę;
3/ naruszenia innych istotnych dla Zamawiającego postanowień umowy.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym wymaga formy pisemnej.
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§ 10
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej;
1/ za niedostarczenie partii soli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 umowy
– w wysokości 10 % ceny partii soli za każdy rozpoczęty dzień po terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z § 2 umowy,
2/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
– w wysokości 11 000 zł;
3/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego

– w wysokości 11 000 zł.
2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej także wówczas, gdy nie poniesie żadnej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z ceny przysługującej Wykonawcy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
1. SIWZ
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Dostawy Soli Drogowej
3. Oferta Wykonawcy

Wykonawca

...........................
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Zamawiający

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

