Zał. nr 2 do SIWZ
UMOWA NR PODR/

/DR/4040/

/AO/2018

zawarta w dniu …………………………………………………..
pomiędzy
Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
NIP 583-28-80-729, REGON 003003186
reprezentowanym przez:
Andrzeja Dolnego – Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż nawozów mineralnych, określonych w załączniku Nr 1 do
umowy.
2. Nawozy należy dostarczyć w opakowaniach : workach do 50 kg, nawóz RSM w zbiornikach 1000 l
napełnionych u wytwórcy.
3. Dostawa nawozów musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
§2
Warunki realizacji
1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 r
2. Miejsce dostawy:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
3. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.oo do
15.oo, po ustaleniu konkretnego terminu co najmniej 5 dni przed planowana dostawą.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia transportem na
własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Koszt transportu musi zostać uwzględniony
w cenie umowy. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
5. Ilości, nazwy oraz specyfikacja zamawianych nawozów przedstawione są w załączniku 1.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostawę zgodnie z ofertą
Wykonawcy i formularzem cenowym.
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2. Strony ustalają, że wartość przedmiotu umowy wynosi ………………… złotych netto (słownie:
……………………………………………………………………………………) a po dodaniu podatku VAT cenę
………................złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….).
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie Wykonawcy przez Zamawiającego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć fakturę VAT Zamawiającemu zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku, gdy dostarczone nawozy nie będą odpowiadały pod względem ilościowym lub
jakościowym w stosunku do złożonego zamówienia bądź ich okres ważności będzie krótszy od
wymaganego Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji i wstrzymania płatności do
momentu wymiany lub uzupełnienia braków, bez prawa naliczenia odsetek ustawowych.
Reklamowane nawozy nie odpowiadające jakościowo Wykonawca obowiązany jest odebrać od
Zamawiającego na własny koszt.
§4
Nadzór nad realizacją umowy
1. Prawidłowe, tj. zgodne z treścią zamówienia, dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie na podstawie protokołu odbioru zamówienia/dostawy.
a) Osoba ze strony Zamawiającego, odpowiedzialna za przyjęcie przedmiotu dostawy
Okrój Andrzej tel. 607 462 000
b) Osoba ze strony Wykonawcy, odpowiedzialna za prawidłową dostawę
………………………………………………..
§5
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od przypadków określonych w przepisach prawa,
do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku rażącego odstępstwa w wykonaniu
przedmiotu umowy od warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w niniejszej umowie. Za rażące odstępstwo od wykonywania przedmiotu umowy
Zamawiający uzna :
a) dostarczenie nawozów o jakości niższej od deklarowanej w ofercie,
b) opóźnienie w realizacji zamówienia przekraczające okres 10 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez
uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy.
3. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Umowy w formie kar umownych.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2. za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
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5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.
6. Zamawiający potrąci kwotę kar umownych o których mowa w ust. 4 bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§6
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
na zasadzie porozumienia stron.
4. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez
sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1 do umowy
Zapotrzebowanie na nawozy mineralne w PODR w Lubaniu w roku 2018

Lp.

Nawóz

Zakup w tonach

1

Yara Mila 5-10-25

4,2

2

Yara Bela 33,5N lub saletra amonowa

0,4

3

RSM 32
Zbiorniki 1000 l plomb. fabrycznie

14,5

4

Saletrzak

0,4

5

Siarczan potasu

0,2

6

Sól potasowa

4,0
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