UMOWA DOSTAWY NR ZOS.332……..2018.KG
Dnia …………………2018 r. została zawarta umowa pomiędzy
Gminą Międzyzdroje z siedzibą przy ulicy Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, NIP 9860157042, w której
imieniu działa
Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje reprezentowany przez
1. Kierownika – Adama Celińskigo
przy współudziale Głównej Księgowej – Eweliny Laskowskiej
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a ……………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
zwaną w treści umowy Wykonawcą.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, ustalonego
poprzez Zarządzenie nr 03/2014 Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2014 roku i nie
podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U 113 z 2010 poz. 759) na podstawie art.4 p 8 tej ustawy.
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu na podstawie złożonej oferty w trybie
zapytania ofertowego soli drogowej niezbrylającej się luzem lub w workach tzw. Big-bagach do prowadzenia
akcji zima na terenie miasta i gminy Międzyzdroje w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości do ………… Mg.
Okres realizacji zamówienia ustala się w miarę potrzeb Zamawiającego w zależności od panujących
warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2018/2019.
Okres realizacji zamówienia może być wydłużony lub skrócony ze względu na występujące warunki
atmosferyczne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia każdorazowo terminów i wielkości dostaw na podstawie
zamówień: poczta elektroniczna lub telefonicznie na podane poniżej dane adresowe:
adres email:
telefon:
fax:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu atestu o jakości soli.
Dostawa soli nastąpi najpóźniej do …………. dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
W przypadku, gdy rzeczywisty zakres zamówień będzie mniejszy niż określony w § 1 pkt. 1, Wykonawca nie
będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
Zamawiający, jeżeli zajdzie taka konieczność, dopuszcza możliwość zwiększenia ilości dostaw określonych w
§ 1 pkt. 1.
§2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę: ………. zł netto za 1 Mg soli drogowej luzem,
Netto: ………………….. zł (słownie: ……………………….. zł ……………), plus podatek VAT 23 % ……………….. zł
(słownie: …………………………………… zł ……………..) co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………. zł (słownie:
…………………….. zł …………).
Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę: ………. zł netto za 1 Mg soli drogowej w workach 1000 kg,
Netto: ………………….. zł (słownie: ……………………….. zł ……………), plus podatek VAT 23 % ……………….. zł
(słownie: …………………………………… zł ……………..) co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………. zł (słownie:
…………………….. zł …………).
Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia nie ulegnie
zmianie.

4.

Dostawy rozliczane będą fakturami wystawionymi po każdej dostawie, zgodnie z protokołem odbioru
sporządzanym każdorazowo, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Za podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
uważać się będzie dokumenty WZ wystawione w miejscu załadunku przed Wykonawcę. Wykonawca
przedstawi elektroniczny wydruk kwitu wagowego środka transportu brutto i netto zważonego na
legalizowanych wagach. Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji przedstawionych
dokumentów wagowych przez dokonanie pomiaru wagi środka transportu brutto i netto na wadzę będącej
w posiadaniu Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia różnic wagowych między dowodami WZ przedstawionymi przez Wykonawcę,
a pomiarami dokonanymi przez Zamawiającego na wadzę będącej w jego posiadaniu, do rozliczeń, o których
mowa w pkt. 4 przyjmuje się wagę towaru wykazaną przez urządzenia Zamawiającego.
7. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia faktury.
8. Ustalone ceny obowiązują strony na czas trwania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 roku.
§3
Niniejsza umowa zawarta została na czas określony do 31.03.2019 roku.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 30 % wynagrodzenia
netto jednorazowego zamówienia dostawy.
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 70%
wynagrodzenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
a. Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 umowy.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu jest Pan Andrzej Wojcieszak, nr telefonu
91 328 08 73 lub 603 043 760,
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu jest ………………………., nr telefonu ………………..
§6
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga
pisemnej zgodny Zamawiającego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności dokonane muszą być w formie pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w 2 egz. z tego 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Oferta z dnia ……………………….. r.
2. wzór protokołu odbioru dostawy.

Wykonawca

Zamawiający

……………………………………..

……………………………………..

