Załącznik nr 3
UMOWA Nr IGK.271.1.4.2018
(projekt)
zawarta w dniu ……………. w Wyszkach pomiędzy Gminą Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki,
NIP 543-206-71-43, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: Mariusza Korzeniewskiego Wójta Gminy Wyszki
a
firmą: …………………………………….., ul. .............................................................., NIP ………………,
reprezentowaną przez - ………………………………………..,
zwaną dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, wspólnie dalej zwanymi
„Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”

§1
TRYB POSTĘPOWANIA
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), z wyłączeniem stosowania przepisów tej ustawy, oraz na podstawie
Zarządzenia Nr 363/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zasad dokonywania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania:
„Zakup i dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na bieżące naprawy dróg gminnych na
terenie Gminy Wyszki oraz zakup i dostawa żwiru na utwardzenie placu przy budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Mulawicze”
2.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, oraz ofertą Wykonawcy z dnia
………………...
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie:
Część pierwsza:
Część druga:

do 31.07.2018r.
do 31.08.2018r.
do 28.09.2018r.
do 31.07.2018r.

§4
CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
wynikającej z ilości faktycznie dostarczonego kruszywa oraz cen wskazanych w ust. 2. Na
dzień zawarcia umowy strony szacują, że wynagrodzenie to będzie wynosiło:
....................................
zł
brutto
(słownie:
....................................
…………………………………………………………….zł). Zmniejszenie przewidywanej
ilości kruszywa objętego faktycznym zakupem nie stanowi podstawy do roszczeń majątkowych
Wykonawcy z tego tytułu.
2. Cena jednostkowa zakupu z dostawą kruszywa naturalnego (pospółki) jest zgodna z ofertą
złożoną przez Wykonawcę i wynosi odpowiednio:
Część pierwsza:
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Cena netto za 1m3 kruszywa naturalnego (pospółki): …………..………
(słownie:……………………………………………..………………….zł)

zł

Cena brutto za 1m3 kruszywa naturalnego (pospółki): …………………..
(słownie:………………………………………………………..……….zł)

zł

Część druga:
Cena netto za 1m3 kruszywa naturalnego (żwiru 2-7 mm): …………..……… zł
(słownie:……………………………………………..………………….zł)
Cena brutto za 1m3 kruszywa naturalnego (żwiru 2-7 mm): ………………….. zł
(słownie:………………………………………………………..……….zł)
3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny jednostkowej za 1m3 kruszywa w okresie obowiązywania
umowy.
4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po
przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po każdej z dostaw
wymienionej w § 3, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia jej do siedziby
Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktur częściowych i końcowej będzie protokół odbioru częściowego i
końcowego, z załączonymi kartami drogowymi (lub dokumentami WZ), podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6.

Należność Wykonawcy zostanie przelana na wskazane konto bankowe Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………

7.

W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

8.

Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury VAT:
Nabywca: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, NIP 543-206-71-43
Odbiorca: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

§6
WYKONANIE DOSTAW
1.

Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień przekazanych pisemnie lub
telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty
zamówienia.

2.

Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie
na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający
zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie miejsca rozładunku.
§7
KARY UMOWNE

1.

W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać
kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki.

2.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający
może żądać kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).

3.

Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy
wysokość kar umownych.
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4.

Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia Strony z
żądaniem zapłaty.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu
przewidzianego na zakończenie dostaw, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
warunkami atmosferycznymi bądź siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.

Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 10
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Zamawiający

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

Wykonawca

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