Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Nr ZDP-4………………………

UMOWA
zawarta dnia ................ pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą
ul. Poligonowa 30, zwanym dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:
1. Jana Olszewskiego
- Dyrektora
2. Barbarę Cwalinę
- Głównego Księgowego
a .................................................................................................., zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,
o następującej treści:
§ 1.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ...................2011r.
2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się sprzedać:
emulsję asfaltową, kationową, szybkorozpadową C65 B3 PU/RC w ilości 25 Mg w cenie
jednostkowej ................................ zł/Mg, punkt odbioru emulsji na transport Zamawiającego
– loco Łomża.
3. W/w ceny jednostkowe zawierają podatek VAT.
§ 2.
Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie do potrzeb zamawiającego od dnia podpisania
umowy do dnia 31.10.2011r.
§ 3.
1. Wynagrodzenie całkowite brutto SPRZEDAJĄCEGO za wykonanie przedmiotu zamówienia
ustala się na kwotę:................. zł ( słownie: ..............................................................................).
2. Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług VAT.
§ 4.
1. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury,
wystawionej w rozliczeniu dwutygodniowym według cen jednostkowych, zgodnie z § 1 ust. 2
niniejszej umowy tylko za ilości rzeczywiście odebranej masy, w ciągu 20 dni od daty otrzymania
jej przez KUPUJĄCEGO.
2. SPRZEDAJĄCY powiadamia KUPUJĄCEGO o terminie dostawy kolejnej partii masy
telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem.
§ 5.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. SPRZEDAJĄCY zapłaci kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za zwłokę wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy przedmiotu zamówienia , w
wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki,
c) naliczona kara zostanie potrącona od wartości faktury wystawionej przez Sprzedającego.
2. KUPUJĄCY zapłaci kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w Art. 145 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, niezależnych od
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SPRZEDAJĄCEGO, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
§ 6.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem
nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych.
§ 9.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd w Łomży.
§ 10.
Integralną treść umowy stanowi oferta SPRZEDAJĄCEGO
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla
każdej ze stron.
KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY
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