UMOWA NR ………………. /2019
na zakup i dostawę oznakowania pionowego
zawarta w dniu …………………. w Malborku
pomiędzy:
Powiatem Malborskim
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
NIP: 579-22-52-374, REGON: 192644731
reprezentowanym przez:
1. …………………………
2. …………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu: ………………
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a
……………………………….
REGON: …………………………….. NIP: …………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………….
zwany dalej w treści umowy „Sprzedającym”

Niniejsza umowa jest następstwem zapytania ofertowego z dnia 24.07.2019r. Oferta złożona przez Sprzedającego
co stanowi załącznik do umowy.

§ 1 Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia znaków drogowych zgodnie ze złożoną ofertą.
Zamawiający zamawia, a Sprzedający zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia pionowych
znaków drogowych, oraz słupków montażowych na adres wskazany przez zamawiającego
Znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003, Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.)
Tarcze znaków drogowych winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min.
1,25mm, malowane proszkowo. Lico znaków z odblaskowej folii kątowej II generacji. W/w wyroby
winny być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobatę techniczną albo krajowy certyfikat
zgodności.
Lustra winny być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobatę techniczną albo krajowy certyfikat
zgodności.

Tablice winny być wyposażone w komplet uchwytów do ich montażu na słupkach stalowych o
średnicy 60,00 mm.
Słupki do montażu znaków drogowych pionowych winny być wykonane z rur stalowych
ocynkowanych o średnicy 60,00 mm. Wykaz długości oraz ilości słupków został zawarty w wykazie
będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.
§ 2. Termin realizacji umowy
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 30.08.2019r. na adres:
ul. Generała de Gaulle'a 75a, 82-200 Malbork
Dokumentem stwierdzającym dostarczenie kompletnego przedmiotu umowy będzie potwierdzenie
odbioru dostawy podpisane przez Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości dostarczanych wyrobów.
§ 3. Wynagrodzenie Sprzedającego
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę:
cena netto: …………….……….…………………………………………………………………zł
(słownie netto: ……………………….……………………………………………………………)
Podatek VAT: ……………………………………………………………………………...….... zł
(słownie: …………………………………..……………………………………………………....)
cena brutto: ……………………………………………………………………………………….zł
(słownie brutto: ………………………………...............................................................................)
Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Sprzedającego zostanie zapłacona przelewem na rachunek
bankowy Sprzedającego podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Termin zapłaty wynagrodzenia ustala się na okres 30 dni, liczonych od dnia wpływu faktury do
siedziby Zamawiającego
W przypadku wystawienia przez Sprzedającego faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej
umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego. Sprzedający
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna
bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
Sprzedający nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych
w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 4. Gwarancja i rękojmia
Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot niniejszej umowy na okres
12 miesięcy.
Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Sprzedający zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze
w okresie gwarancji i rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie przekazane od Zamawiającego, przy
czym termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni.

§ 5. Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które naliczone
będą w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Sprzedający zapłaci 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia wykonania
przedmiotu zamówienia.
b) Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego.
c) Zamawiający zapłaci Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 6. Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zgodnego
oświadczenia woli stron z zachowaniem formy pisemnej.

§ 7. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest Sąd Rejonowy w Malborku.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

