			
																		                             projekt
UMOWA Nr      /2011

Zawarta w dniu    . …...r. pomiędzy:
1. Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 5, 44-240 Żory
NIP: 6511682446, REGON: 240908216
Kapitał zakładowy: 9.041.000,00
KRS: 0000316885 Sąd Rejonowy w Gliwicach

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu której działa:

Prezes - Jolanta Pasierbek

a 

2. 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu  której działa :



Umowa została zawarta zgodnie z art. 10 ust. 1 ( tj. przetarg nieograniczony) ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U.  z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).


§ 1

Przedmiotem umowy jest zakup asfaltobetonu .Prognozowana wielkość dostawy około 700 ton.
Zakres zakupu zgodny z ofertą i opisem w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ’’ stanowiącym integralną część umowy.

§ 2

Ustala się termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy od daty podpisania umowy,           tj. od dnia  ….........r  do dnia................ 2012r.

§ 3

Odbiór asfaltobetonu odbywać się będzie sukcesywnie przez Zamawiającego                       z każdorazowym jednodniowym wyprzedzeniem odbioru w formie zgłoszenia telefonicznego.





 						§ 4

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować kierownik  Zakładu Ulic i Mostów - Adam  Zniszczoł                                                                                                                                                                             Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia po stronie Wykonawcy będzie:           …..........

                        
                                                                      § 5

Cena za w/w towar jest zgodna z ofertą z dnia ….....2011r i wynosi za 1 tonę asfaltobetonu …............. zł netto z doliczeniem obowiązującego podatku VAT(..... %)     w kwocie …...zł, co stanowi kwotę .......zł brutto.
 Słownie ….................
Łączna wartość umowy wynosi 700 ton x.......zł za tonę tj. …......zł netto z doliczeniem obowiązującego podatku VAT (...  %)w kwocie …...zł, co stanowi kwotę …...zł brutto.

Słownie..............

Cena netto asfaltobetonu w czasie trwania umowy nie może ulec zmianie.

                                                                   § 6

Wynagrodzenia będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto  bankowe podane na fakturze przez Wykonawcę.

§ 7

1.Zamawiający powiadamia pisemnie ( e-mail) Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach lub rażących uchybieniach w wykonywaniu umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić każdy otrzymany e-mail oraz w terminie           7 dni jest zobowiązany pisemnie ( e-mail) odpowiedzieć Zamawiającemu na otrzymane zarzuty i naprawić ewentualne nieprawidłowości lub uchybienia.  
3.Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania opisanego w punkcie 2.







                                                                  § 8


Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                                    § 10

Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

                                                                    § 11

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.


              ZAMAWIAJĄCY :				 WYKONAWCA:





