Załącznik Nr 1

Umowa Nr DT…………….
W dniu …………. w Hajnówce pomiędzy Powiatem Hajnowskim, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP
6030017563 reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce z siedzibą przy ulicy
Bielskiej 41 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. inż. Krystynę Miszczuk
przy kontrasygnacie
2. Świetłany Karpiuk

- Kierownika ZDP w Hajnówce
- Głównej Księgowej

a ……………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:
1. ………………………………….. - ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. W wyniku zamówienia dokonanego w trybie rozpoznania cenowego, przeprowadzonego zgodnie z
Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi powyżej 30 000 euro oraz ramowych
procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
30 000 euro oraz zmianą tego Regulaminu Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce z dnia 04 stycznia 2016 roku. Udzielenie przez ZDP w Hajnówce zamówień o
wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zamawiający zleca, a
wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem)
na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.
§ 2
1. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie później niż 5 dni od zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca dostarczy własnym transportem 170 ton soli drogowej z antyzbrylaczem, samochodami
samowyładowczymi i wyposażonymi w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi na plac Zarządu
Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.
3. Dostarczona sól drogowa musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 do zimowego utrzymania
dróg zawierająca w sobie antyzbrylacz i 90% - 99% chlorku sodowego (NaCl).
4. Wykonawca do oferty dołączy Atest Higieniczny i opinię techniczną (orzeczenie) potwierdzającą, że
oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg.
5. Każdy odebrany transport soli drogowej powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez
przedstawiciela ZDP w Hajnówce.
6. Wykonawca w cenę zamówienia wkalkuluje wszystkie inne koszty jakie mogą wystąpić w związku z
realizacją zamówienia.
7. Cena jednostkowa soli drogowej jest stała przez czas trwania umowy nie podlega zmianie.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt soli drogowej, jej załadunek, transport, rozładunek na placu
Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.
9. Wykonawca ponosi wszelkie inne koszty jakie mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia.
10. Na odbiór przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw +/- 20% zamówienia
podstawowego na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zamówieniu pod warunkiem posiadania
zdolności finansowych i po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
12. Należność za wykonanie w/w dostawy zostanie rozliczona w terminie nie później niż 10 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
13. Kryterium rozpatrywania złożonych ofert: cena – 100%.
§ 3
1. Termin realizacji zamówienia ustala się nie później niż do dnia ………….. r. od dnia podpisania umowy.
2.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianom z przyczyn technicznych tj. zostać
wydłużony.
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§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto zł:
……………….. (słownie złotych: ……………………………………………………………….) zgodnie z
formularzem ofertowym do niniejszej umowy i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.
2. Należność za wykonanie w/w dostawy zostanie rozliczona w terminie nie później niż 14 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
3. Ustala się, że zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie otrzymanej faktury na
konto Sprzedającego Nr ………………………..……………………………………
4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wraz z wystawioną fakturą Wykonawca dołączy
potwierdzenie rozliczenia się z podwykonawcami – jeśli dotyczy
5. Faktura końcowa wynikających z niniejszej umowy musi zawierać następujące dane
identyfikacyjne:
Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska
41, 17-200 Hajnówka.
6. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy
§5
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W
takim przypadku zobowiązany jest wykazać w zał. Nr 2 formularza oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do przedłożenia zawartej umowy z podwykonawcami Zamawiającemu. Zawarta umowa z
podwykonawcami winna określać sposób rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ten element, który realizuje przy
pomocy podwykonawców.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
element zamówienia w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami i wymaganiami zamawiającego.
5. Podwykonawstwo będzie obowiązywać w przypadku wskazania w ofercie (zał. Nr 2) części zamówienia,
która zostanie zlecona podwykonawcy, w przypadku braku wskazania części, która zostanie zlecona § 5
zostanie wykreślony.
§ 6
1.

Uprawnioną osobą do kontaktowania ze strony Zamawiającego będzie:
- Majewska Aleksandra tel.(85) 683 20 01 w sprawie prowadzonego postępowania
- Adam Nazaruk tel. 604 191 170 w sprawie odbioru dostaw

2.

Uprawnioną osobą do kontaktowania ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………
§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego przy prowadzonych
przewozach po drogach oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i ich mienia przy wykonywaniu
dostaw jak też inną jaka może wystąpić podczas realizacji zamówienia – dostaw
§8
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za zwłokę w wykonaniu
dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego z § 4 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od
umownego terminu ich dostarczenia,
2) Za odstąpienie od umowy Wykonawcy albo Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca albo Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego z § 4
pkt. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
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4. Za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
5. W przypadku wystąpienia kar po stronie Wykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia należności
za kary z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze.
6. 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) nieterminowego wykonania dostawy,
2) niedotrzymania innych postanowień umowy.
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1. Formularz oferty wraz z załącznikami.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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