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WZÓR - UMOWA Nr ………………… 
 

zawarta w dniu ....................... w Łosicach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych            
w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice reprezentowanym przez:  
 
1. Pana Leszka Budrewicz – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a ................................................................................................................................................ 
wpisany do ................................................................................................................................ 
NIP ............................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. .............................................................. - ................................................................... 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego rozstrzygniętego  
w dniu...................... przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach z dnia 16.04.2014r. w sprawie Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO (netto).  

§ 2 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Zakup i dostawę do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach kruszywa łamanego                
ze skał granito - diorytowych – grys frakcji : 2/4 lub 2/5 – 200 ton, 4/8 lub 5/8– 200 ton 
o łącznej ilości 400 ton. 
2. Ze względu na zastosowanie materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg 
Zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu różowym czy pomarańczowym 
posiadającym znaczne domieszki tlenku żelaza i magnezu. 
3. Kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 „kruszywa do mieszanek 
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach                                      
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione grysy do wskazanych przez 
Zamawiającego Baz Materiałowo – Sprzętowych własnym transportem i na własny koszt. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wielkości dostaw na poszczególne 
Bazy Materiałowo-Sprzętowe. 

§ 3 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo laboratoryjnej oceny jakości dostarczonego materiału 
oraz kontrolnego ważenia wybranych partii. 
2. W razie stwierdzenia w trakcie dostaw materiału wadliwego, Zamawiający może 
wstrzymać dostawy. Istnienie materiału wadliwego stwierdzone protokólarnie zobowiązuje 
Wykonawcę do wymiany tego materiału na materiał odpowiadający normie PN-EN 
13043:2004 . 
3. W razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych w celu 
potwierdzenia jakości kruszywa, koszt tych badań pokrywa Wykonawca. 
4. W razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia ważenia partii materiału, do których 
Zamawiający ma zastrzeżenie, koszt ważenia pokrywa Wykonawca. 

 
 
 



Nr sprawy: ZDP.1.261.4.2016  Załącznik nr 2 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
wynagrodzenie w wysokości, zgodnie ze złożoną ofertą tj.:.......................................   brutto 
słownie (..................................................................................................................................) 
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1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia                      
18 kwietnia 2016r. 
2. Realizacja dostaw wg poniższego podziału na frakcje do Baz Materiałowo-Sprzętowych: 
 

Termin dostawy 
 

Frakcje 
grysów 

Baza 
Materiałowo – 
Sprzętowych 

Łosicach  
ul. Wiejska 3 

Baza 
Materiałowo – 

Sprzętowej                             
w Sarnakach           
ul. 3 Maja 2 

RAZEM  
 [ton] 

 
 

18.04.2016r.  
 

  
2/4 lub 2/5 

 
150 50 200 

  
4/8 lub 5/8 

 
150 50 200 

 
RAZEM:  

 
400 

 
§ 6 

1. Należności będą regulowane w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto 
wskazane przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający należności regulować będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania faktury VAT. 
3. Podstawą do zapłaty faktury będą potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty WZ. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, lub przez Zamawiającego z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust.1 umowy, 
2) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego za 
partię materiałów nie dostarczonych w umówionym terminie za każdy dzień zwłoki. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych. 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§9 

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe 
dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne. 
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§10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

 

……………………………………                                              ………………………………. 

 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 

 

……………………………………….. 


