Załącznik Nr 7 do SIWZ
PZD/17/342/DP/SD/2017, PZD/9/332/DW/SD/2017

PROJEKT/ WZÓR UMOWY
Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
1579.), na podstawie złożonej dnia ...........2017 r. oferty na: „Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem
z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018
w całkowitej ilości do 1000 Mg”, pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową do sprzedaży i dostawy
soli drogowej kamiennej „DR” luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w całkowitej ilości do 1000 Mg, utrzymywanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018.
2. Lokalizacja dostawy: Skład magazynowy na terenie siedziby Zamawiającego tj.: Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, powiat myszkowski.
3. Dostarczana sól drogowa kamienna „DR” powinna posiadać naturalne dodatki chlorków potasu, magnezu i wapnia
oraz posiadać wysoką skuteczność rozpuszczania pokrywy śnieżnolodowej.
3.1 Dostarczana sól powinna spełniać określone normy i posiadać parametry jakościowe :
3.1.1. Jakość soli drogowej kamiennej powinna spełniać warunki wg normy PN – 86/C – 84081/02,
3.1.2. Ponadto powinna posiadać następujące parametry:
- zawartość wody wg PN – 80/C – 84081/20 max. do 2 %,
- zawartość subst. nierozpuszczalnych wg PN – 80/C – 84081/21 max. do 2,5 %,
- zawartość NaCl wg PN – 80/C – 84081/31 min. 94 %,
- zawartość CaCL2 wg PN – 80/C – 84081/25,
- zawartość MgCL2 wg PN – 80/C – 84081/25,
- zawartość siarczanów wg PN – 80/C – 84081/32,
- posiadać skład ziarnowy wg PN – 80/C – 84081/10
3.1.3. Sól drogowa powinna odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym ( Atest Higieniczny PZH ) wymagane jest dołączenie do oferty Atestu Higienicznego – Państwowego Zakładu Higieny
3.1.4 Dostarczona Sól drogowa powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów –
wymagane jest załączenie do oferty pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla dostarczanej soli
drogowej
§2
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczecia realizacji zamówienia w ciągu dwóch dni od momentu
złożenia zamówienia za pomocą faksu lub telefonicznie.
2.Wszelkie przypadki stwierdzenia i udokumentowania odchyleń jakościowych i ilościowych dostarczonego
towaru, będą załatwiane w ramach postępowania reklamacyjnego.
3.Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych części lub całości dostawy i ich wymiany
na własny koszt.
4.Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni.
§3
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.10.2017r.

§4
1.Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia za dostawę ....... Mg Soli drogowej kamiennej „DR” przeznaczonej
do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich wraz z transportem,
zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zamówienia na maksymalna kwotę:
Wartość(Netto):……………………………………………………........................................................................................ zł
(słownie: …………………………………………………………………….................................................................................)
podatek VAT ………… tj. ……………………….. zł,
Wartość(Brutto):…………………………………................................................................................................................ zł
(słownie: …………………………………………………………………………………...............................................................)
stanowiącą podstawę do ustalenia zobowiązań i wzajemnych roszczeń określonych umową.
2. Ceny jednostkowe:
Za dostawę 1 Mg soli drogowej kamiennej „DR” do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych i wojewódzkich, wraz z transportem zgodnie z przyjętą ofertą :
cena jednostkowa netto: ……………………………..........................................................................................................zł
(słownie :……………………………………….……...............................................................................................................zł)
podatek VAT: ………………………….zł
cena jednostkowa brutto: …………………………...............................................................................................................zł
(słownie: ………………………………….………………........................................................................................................zł)
§5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego bez
wad, na podstawie kwitów lub innych dokumentów potwierdzających wagę i rodzaj dostarczonego materiału –
podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego, przedmiotu zamówienia określonego w § 1.
2. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu przedmiotu umowy płatne będzie fakturą końcową za wykonaną i odebraną
dostawę.
3. Zapłata następować będzie przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy , lecz nie później niż w
ciągu ....... dni od daty otrzymania faktury.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej przez
Zamawiającego.
5. Faktura przedłożona Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w pkt.1 i 2 zostanie zwrócona
Wykonawcy z odmową ich realizacji.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dwóch faktur: dostawa soli na drogi powiatowe, dostawa soli na
drogi wojewódzkie
7.Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85,
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.
8.Wykonawca
9. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
§6
Dla doraźnych uzgodnień , w sprawach związanych z wykonaniem umowy strony wyznaczają następujące osoby:
ze strony Zamawiającego
- ……………………………………….…………………………….
ze strony Wykonawcy

-

……………………………………….…………………………….

§7
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części dostaw.

§8
1. Dostawy wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców
w zakresie określonym w ofercie.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
§9
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez
pracowników Wykonawcy.
§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
w formie kar umownych.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20 % wartości umowy brutto o której mowa w § 4 pkt. 1, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 5 % wartości umowy brutto o której mowa w § 4 pkt. 1,w przypadku nieuzasadnionej zwłoki
w dostawie oraz w przypadku reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy określonym
w § 1, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez
Zamawiającego część umowy.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku dostaw
soli drogowej nie spełniających określonych w umowie norm lub nie mających wskazanych w niej parametrów
jakościowych (wady fizyczne).
§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie zmiany warunków umowy ważne będą po uzgodnieniu przez strony na piśmie w
formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§12
Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy:
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164z poźn. zm.)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 tekst jednolity).
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze
polubownej w ramach postępowania reklamacyjnego, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
3. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 2 nie następuje, wszelkie spory związane z
realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy

b) Formularz Ofertowy Wykonawcy
c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia,
d) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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