WZÓR UMOWY
W dniu ……… w Mogielnicy pomiędzy:
Gminą Mogielnica, 05-640 Mogielnica ul. Rynek 1, posiadającą numery: NIP 797-18-93-228
REGON 670223445, zwaną w umowie KUPUJĄCYM reprezentowaną przez :
1. dr Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta
a
………………….. z siedzibą w ……………, posiadającą numery: NIP …………., REGON
……………, reprezentowaną przez
1………………………..
zwaną w umowie SPRZEDAJĄCYM została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
W

oparciu o wyniki

zebranych ofert

KUPUJĄCY kupuje, a SPRZEDAJĄCY sprzedaje

kruszywo drogowe wraz z dowozem na drogi gminne na terenie gminy Mogielnica w niżej
wymienionym asortymencie:
4 – 31,5 mm w ogólnej ilości 2300 tony o składzie i parametrach określonych w ofercie.
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy określonej w § 1 strony ustalają - systematycznie do dnia
30.11.2019r. w ilościach określanych na bieżąco w zależności od potrzeb Kupującego.
§ 3.
Sprzedający dostarczy towar własnym transportem w miejsce wskazane przez Kupującego
§ 4.
1. Sprzedający otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto ………. zł/ za 1 tonę + 23 % VAT tj.
………… zł brutto.
Ogólna wartość…………….. zł brutto(słownie: ………………………….. brutto)
2. Określone w pkt. 1 ceny jednostkowe nie ulegną zmianie i będą obowiązywały do dnia
31.12.2019r.
§ 5.
1. Sprzedający będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu za miesiąc poprzedni , na podstawie
pobranych od producenta kruszywa dokumentów WZ z potwierdzeniem dostawy dokonanych
przez upoważnionego pracownika Kupującego.
2. W wypadku powzięcia wątpliwości co do tonażu wykonywanej dostawy, Kupujący może
skierować do kontrolnego

przeważenia

pojazdu z kruszywem w miejsce

przez siebie

wskazane.
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§ 6.
Należności wynikające z faktur płatne będą przez Kupującego w ciągu

14 dni od daty

otrzymania faktury.
§ 7.
W przypadku stwierdzenia złego wykonywania usług z winy Wykonawcy lub niewłaściwej
jakości kruszywa , Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania jednej z wymienionych
form:
a) odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu
b) odmowy zapłaty za zakres usług wykonywanych wadliwie.
§ 8.
W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowego zakupu kruszywa

nie przekraczającego

ogółem 30 tys. euro zamówienia podstawowego i dodatkowego Sprzedający sprzeda kruszywo
po cenach zamówienia podstawowego.
§ 9.
W razie wystąpienia

opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty

Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości towaru pozostającego do dowiezienia za
każdy dzień opóźnienia.
§ 10.
Sprzedawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w razie gdy Kupujący nie odbierze całości
zamówionego kruszywa.
§ 11.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu lub dodatkowej umowy pod rygorem
nieważności.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy prawo zamówień publicznych
§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Sprzedającego i dwa
dla Kupującego.
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