ZDP-12.251.9.2022

Umowa n r ............ /2022

zawarta w d n iu .........................r. w Lipnie
pomiędzy Powiatem Lipnowskim, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, NIP: 466-03-86812, Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno,
reprezentowanym przez: mgr Jarosława Skrzyniarza - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Lipnie - zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”,
a .............................................................................................................................
reprezentowaną przez:....................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru,
12.251.9.2022

z

w

postępowaniu nr ZDP-

dnia ........................... r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm z
przeznaczeniem na utwardzenie odcinka gruntowego drogi powiatowej nr 2136C /Zbójno/ gr.
pow.- Chrostkowo-gr. woj.- /Blinno/ w ilości 2000 Mg. najkorzystniejszej oferty oraz
udzielonego na jej podstawie zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem

umowy

jest

zakup

wraz

z

dostawą

kruszywa

mieszanego

frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka gruntowego drogi
powiatowej nr 2136C /Zbójno/ gr. pow.- Chrostkowo-gr. woj.- /Blinno/
a/

Ilość kruszywa mieszanego o granulacji 0-63 mm: 2000 Mg.

b/

Miejsce dostawy:

droga powiatowa nr 2136C /Zbójno/gr. pow.-Chrostkowo-gr.

woj.- /Blinno/ na odcinku gruntowym o dług. 2000 mb od m. Sarnowo w kier.
m. Nowe Chrostkowo.

c/

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-10-2022 r.
§2

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczonego
towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawach (w zakresie ilości
i jakości towaru) zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia towaru.

§3
1. Cena kruszywa mieszanego z wkalkulowanym transportem i rozładunkiem - zgodnie z
formularzem ofertowym przedstawia się następująco:

........................... zł netto + .................... zł VAT ( 23%) = ......................... zł brutto

słownie brutto: ........................................................................................................
2. Powyższa cena jest ceną stałą przez cały okres trwania niniejszej umowy.
§4
1. Zapłaty za towar Zamawiający dokona przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21
dni od daty otrzymania faktury.

2. Do faktury będą dołączone dowody przyjęcia towaru przez Zamawiającego lub
upoważnioną przez niego osobę.
3. Faktura

bez

dokumentów

przyjęcia

kruszywa

mieszanego

będzie

odesłana

Wykonawcy, a 21- dniowy termin płatności naliczany od momentu ponownego
złożenia uzupełnionych dokum entów .

§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
a/

10% ceny kontraktowej - z tytułu niewykonania umowy,

b/

lOOzł - za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania
dostawy.
§6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§7
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .

§9
Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z
realizacją niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca:

