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WZÓR UMOWY 

 

 

zawarta dnia ……………………2019 roku pomiędzy: 

Powiatem Kraśnickim-Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 

 23-204 Kraśnik, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Dostawcy w postępowaniu  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,  

o wartości poniżej  kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

 

§ 1. 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa soli drogowej z  antyzbrylaczem dla  Zarządu  Dróg 

Powiatowych w Kraśniku  na  potrzeby zimowego utrzymania dróg  w sezonie 2019/2020  w ilości 

650 ton.  

 

§ 2. 

 

1.Za dostawy soli drogowej określone w § 1  umowy Wykonawca  otrzyma należność obliczoną 

jako    iloczyn ilości dostarczonej soli i ceny  jednostkowej netto ……....zł/ tonę  + podatek  VAT. 

Wartość umowy ustala się na kwotę brutto ……………………… złotych 

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

w tym należny podatek VAT ……. % tj. ………………….złotych 

(słownie: ………………………………………………………………….) 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem w terminie 

  ………(zgodnie ze złożoną ofertą) …. licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

  wystawionej  faktury VAT  za faktycznie dostarczone ilości soli,   po wykonaniu każdej z dostaw. 

3.Cena  jednostkowa (netto) soli  nie może ulec zmianie w okresie związania umową .  

 

§ 3. 

 

1.Termin obowiązywania umowy i realizacji dostaw ustala się do dnia 30.04.2020r. 

2.Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb  zgodnie ze składanym 

zapotrzebowaniem przez Zamawiającego  z terminem realizacji ……(zgodnie ze złożoną ofertą) …. 

od zgłoszenia telefonicznego lub faksem. 
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§ 4. 

 

Dostawca dokona dostaw soli na koszt własny, samochodami samowyładowczymi na wskazany 

adres przez Zamawiającego tj. na bazy Obwodów Drogowo-Mostowych w Spławach i w Szastarce. 

 

§ 5. 

 

1.Dostarczona sól drogowa z antyzbrylaczem musi spełniać wymagania normy:  

 PN-86/C-84081/02 . 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości soli na koszt Wykonawcy w każdej chwili, w 

razie wątpliwości co do jakości soli. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od warunków atmosferycznych(zimowych) do 

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy bez możliwości 

dochodzenia    jakichkolwiek roszczeń z    tego tytułu ze strony Wykonawcy.  

W tym przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie  wynikające z 

zamówionych i rzeczywiście zrealizowanych dostaw. 

4. Zamawiający, dopuszcza  możliwość  dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w  przypadku  urzędowej zmiany wysokości  stawki podatku VAT – w tym 

przypadku podstawą do ustalenia  wynagrodzenia  za wykonane dostawy będzie umowna cena 

jednostkowa netto  i  podatek VAT    w  nowej zmienionej wysokości. 

5.Wykonawca wystawi fakturę wskazując   następujące dane Zamawiającego: 

   Nabywca: Powiat Kraśnicki, ul.Al.Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, NIP: 715-17-16-935; 

  Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul.Szpitalna 2A. 

6. Faktury należy składać do: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, 

   ul.Szpitalna 2A 

§ 6.  

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a)niedostarczenia przez Dostawcę  zamówionej wcześniej partii soli w terminie określonym w § 3 
ust. 2  umowy, 
b)naruszenia innych postanowień umowy, 

c)dostarczenia partii soli nie spełniających wymogów  jakościowych lub o zaniżonej rzeczywistej 

   ilości w stosunku do wykazanej w dokumentach.  

2.Prawo odstąpienia może zostać wykorzystane w terminie 60 dni od daty wystąpienia przyczyny 

uzasadniającej  odstąpienie. 

§ 7 

 

1.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 
a)w  przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej  partii soli  w wysokości  1000 zł  za    każdy  rozpoczęty 
    dzień po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z §3 ust. 2  umowy. 

b)za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę – 20 %  wartości umowy brutto  
określonej w § 2  ust.1  umowy. 

c)za  dostarczenie partii  soli nie spełniających wymogów  jakościowych – 4000 zł  za każdy 

stwierdzony przypadek. 
2.Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności  za dostarczoną  sól. 
3.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
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§ 8. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. 

 

1.Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Wykonawca  nie może dokonać bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesienia jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 10. 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 11. 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Wykonawca:             Zamawiający: 

 

 

 


