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U M O W A   Nr ...............

W dniu ..................................  w Łosicach pomiędzy ..........................................................
.............................................................................................................................................
z siedzibą w..............................................................................., zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą” w imieniu którego występuje:
1. Pan/i ........................................................................................................................
a: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:
   Pan Leszek Budrewicz     –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
umowa została zawarta o treści następującej:

§ 1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego
przeprowadzonego w dniu ........... na podstawie Zarządzenia Nr 1/2001 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych z dnia 04.01.2010r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000
EURO (netto).

§ 2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia obejmującego:

dostawy kruszywa naturalnego tj.:
- piasku naturalnego frakcji 0-2 mm do bie żącego utrzymania dróg oraz budowy dróg

i chodników, w ilo ści 300 Mg wraz z dowozem na miejsce wbudowania tran sportem
Wykonawcy

- pospółki frakcji 0-20 mm do bie żącego utrzymania dróg oraz budowy dróg i chodników,
w ilo ści 1700 Mg wraz z dowozem na miejsce wbudowania tra nsportem Wykonawcy.

2. Zamówienie będzie realizowane na zasadzie dostaw kruszywa transportem Wykonawcy według
potrzeb Zamawiającego. Każdy odbiór materiału zostanie potwierdzony dokumentem „Wz”.

3. Wykonawca gwarantuje, jakość kruszywa zgodną z obowiązującymi normami jakościowymi.
4. Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 31.12.2012r.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia według podanych niżej cen

jednostkowych poszczególnych materiałów.

Lp. Nazwa materiału Jm Łączna
Ilo ść

Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg
[zł]

Wartość (brutto)
(kol.4 x kol.5)

[zł]

1 2 3 4 5 6

1. Piasek naturalny
frakcji 0-2 mm

Mg 300

2. Pospółka
frakcji 0-20 mm

Mg 1700

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO – SUMA [zł]

W tym stawka podatku  VAT ( ……%)
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Wartość całości zamówienia brutto: ...........................................................  zł/
słownie: ..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................zł/
w tym stawka podatku VAT (……..%).

§ 4
Strony ustalają, że podczas całego okresu realizacji zamówienia obowiązują ceny jednostkowe
określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

§ 5
Zapłata dla Wykonawcy z tytułu odbioru kruszywa zostanie uregulowana przez

Zamawiającego po wystawieniu faktury z dołączonymi do faktury dokumentami „Wz”, w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 6
1. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Zamawiający płaci Wykonawcy karę wg obowiązujących zasad

przy terminowych płatnościach.
2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości kwoty
zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia określonej
     w § 2 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§ 7
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań pomniejszających kary

umowne.
§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.

§ 9
Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie

najpóźniej 30 dni poprzedzającym odbiór kolejnej dostawy.
§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy K.C.

§ 11
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy

strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.
§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

                     Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

                  ...........................................................................                                                                         ............................................................................


