
 

 

ZDP.1.261.34.G.2021 

 
Umowa nr 1.34.G.2021 

 
 

Umowa zawarta w dniu  ………...2021 r. w Łosicach pomiędzy: 
Powiatem Łosickim z siedzibą przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP 496 02 49 456 
reprezentowanym przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice w osobie 
Pani Iwony Pietruczuk – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu 
w Łosicach uchwalą Zarządu Powiatu nr 271/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. przy kontrasygnacie 
Pani Katarzyny Demianiuk - Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach 

 

zwanym dalej „ Dostawcą” reprezentowanym/ą przez : 

1.  
 

§ 1. Zakres umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 
nr ZDP.1.261.34.G.2021 z dnia …………...r. w trybie ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawę 
do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach grysów bazaltowych o barwie szarej lub czarnej 
frakcji: 2/5 – 50 ton,  5/8 – 200 ton, 8/11 – 50 ton, o łącznej ilości 300 ton.” 

2. W wyniku wyboru Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kruszywo bazaltowe                
w ilości ogółem 300 Mg. na teren Zarządu Dróg powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3. 
 

 2. Termin realizacji umowy 

1. Dostawa zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 27.12.2021r. 
2. Dostawa na teren Zarządu Dróg powiatowych w Łosicach przy ul. Wiejskiej 3, 08-200 Łosice 
 
 

§ 3. Wynagrodzenie 

l .W wyniku wyboru Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kruszywo bazaltowe 
w ilości 300 Mg : 

a) Cena za 1 tonę kruszywa frakcji 2/5mm: 
………………..zł netto (słownie złotych:……...…………………………………………….………………………….) plus 
podatek VAT w wysokości 23% w kwocie………….…….zł, kwota brutto wyniesie: ………………………………….zł 
(słownie złotych:…………………………........................... ………………………………………………………………………….)   

b) Cena za 1 tonę kruszywa frakcji 5/8mm: 
………………..zł netto (słownie złotych:……...…………………………………………….………………………….) plus 
podatek VAT w wysokości 23% w kwocie………….…….zł, kwota brutto wyniesie: ………………………………….zł 
(słownie złotych:…………………………........................... ………………………………………………………………………….)   

c) Cena za 1 tonę kruszywa frakcji 8/11mm: 
………………..zł netto (słownie złotych:……...…………………………………………….………………………….) plus 
podatek VAT w wysokości 23% w kwocie………….…….zł, kwota brutto wyniesie: ………………………………….zł 
(słownie złotych:…………………………........................... ………………………………………………………………………….)   



 

 

 
d) Łączna wartość dostawy wyniesie: 

………………..zł netto (słownie złotych:……...…………………………………………….………………………….) plus 
podatek VAT w wysokości 23% w kwocie………….…….zł, kwota brutto wyniesie: ………………………………….zł 
(słownie złotych:…………………………........................... ………………………………………………………………………….)   
zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w dniu ……….. 
 

 
3. Dane do faktury: 

 

Nabywca: Odbiorca: 
Powiat Łosicki Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach 
ul. Narutowicza 6 ul. Wiejska 3 
08-200 Łosice 
NIP 496 02 49 456 
 

08-200 Łosice 

4. Wynagrodzenie za każdą zamówioną dostawę będzie płatne z konto Zamawiającego na konto 
Dostawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie 
u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz wymaganymi atestami. 

5. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę na należący do Dostawcy rachunek nr 
:………………………………………………………………………………………….. 

6. Dostawca oświadcza, że do wymienionego w § 3 ust. 4 rachunku bankowego został utworzony i 
powiązany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 
z późn. zm.). 

7. Za zrealizowane zamówienie Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

8. Za termin zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
 
 

§ 4. Wymagania dotyczące dostarczonego materiału 

l . Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa bazaltowego wraz z transportem: 
-  frakcji 2/5 mm w ilości 50 t 
-  frakcji 5/8 mm w ilości 200 t 
-  frakcji 8/11 mm w ilości 50 t 

-  Kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043 „kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”.  

 
 

§ 5. Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie naliczał kary 

umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki 0,5 % wartości brutto 

nieterminowej dostawy 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy 20% wartości brutto całego 

zamówienia. 



 

 

2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niezrealizowania umowy w wyznaczonym 
terminie. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  na zasadach ogólnych,  o ile wartość 
poniesionej szkody przekracza wysokości zastrzeżonej  kary umownej. 

5. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. d. 

           §6. Postanowienia końcowe 

l . Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo 
właściwego dla Zamawiającego. 

5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obydwu 
stron. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 Zamawiający Dostawca 


