Załącznik Nr 3

UMOWA WZÓR

Na: Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i
rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na
odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.
W dniu ......................2019 r. w Lubartowie pomiędzy
Powiatem Lubartowskim
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez:
mgr inż. Grzegorz Jaworski -

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie

a:..............................................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą działającym na podstawie ......................................................................................
NIP:............................, REGON: ........................
została zawarta umowa następującej treści
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( j. t. Dz. U. z 2018.1986.) oraz „Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych”.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży pospółki
Nazwa

1.
2.

w ilościach około:

1517 L na odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia wraz z dostawą i
rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo
bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin
1525 L w miejscowości Dębczyna z dostawą na bazę Obwodu
Drogowego w Lubartowie, ul. Nowodworska 7

Rodzaj

Ilość
/t/

Pospółka

200,00

Pospółka

260,00

odpowiadającej PN-EN 13242 – „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
Pospółka :
Cena netto : ....................... zł/t , Cena brutto : ...................... zł/t
w asortymencie i cenie wynikającej z załącznika nr 1 do umowy „OFERTY CENOWEJ” z dnia .............2019 r.
Wartość zamówienia wyniesie około :
wartość netto:
............................. zł
(słownie: ............................................................................................................................................................ )
podatek VAT .... %
........................... zł
wartość brutto:
.............................. zł
(słownie: ............................................................................................................................................................ )
Ceny ustalone w ust.1 zawierają w sobie koszty załadunku, transportu i rozładunku.
Ustalone ceny obowiązują do końca trwania umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Kupującego tj. baza Obwodu Drogowego
w Lubartowie ul. Nowodworska 7, sukcesywnie według harmonogramu:
Termin realizacji

Pospółka
/t/

do 18.10.2019 r.

260,00

do 15.11.2019 r.

200,00

§3
Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.
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§4
Umowa obowiązuje od dnia .................2019 r. do 15.11.2019 r.
§5
1. Należność za sprzedaną pospółkę zostanie uiszczona przelewem z konta Kupującego w Banku
Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie Nr 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001 na konto
Sprzedawcy
............................................................................................................................................
w
terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT , po każdorazowej sprzedaży.
2. Sprzedawca wystawi fakturę wskazując, jako nabywcę:
POWIAT LUBARTOWSKI
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281

§6
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, zapłaci on Kupującemu karę
umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy tj. .................. zł
/słownie: ........................................................................................................................................................... /
2. Kupujący jest uprawniony do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
3. Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Sprzedawcy należnego za wykonany przedmiot umowy.
§7
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
§8
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w ramach realizacji niniejszej Umowy.
2. Cele przetwarzania danych przez Kupującego będą związane z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
b) ustaleniem uprawnień i zobowiązań stron poprzez zawarcie Umowy oraz wykonaniem Umowy przez
Strony
c) zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Sprzedawca oświadcza, że w celu prawidłowej ochrony danych osobowych przed zawarciem niniejszej
Umowy udzielił każdej osobie, której dane osobowe zostały wpisane w jej treść lub której dane zostały w
jakikolwiek sposób przekazane Kupującemu w ramach niniejszej Umowy informacji o których mowa w art. 13
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *
4.Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczania lub wskazania do działania lub
współdziałania w jakiejkolwiek formie lub zakresie przy wykonywaniu niniejszej Umowy, osób innych niż
wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Kupującemu danych osobowych tych osób
poinformuje pisemnie każdą z nich, tj. kto jest administratorem ich danych, zakresie danych osobowych
przekazanych Kupującemu i celach przetwarzania tych danych.
________________________
*
W przypadku, gdy Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treść powyższego oświadczenia nie ma zastosowania.
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§9
Sprzedawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani przelewu wierzytelności należnych mu od Kupującego
bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
KUPUJĄCY

dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA
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