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UMOWA Nr …...DP.ZUD.2017 
 
 

W dniu …………. 2017r. roku  w Łosicach, pomiędzy Powiatem Łosickim                         
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Leszka 
Budrewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 
Łosice, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 82/2016 z dnia 8 września 
2016r.,  zwanym dalej „Zamawiaj ącym” ,  

a  ……………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
P. ……………………………………………………………….. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia : 

 
Dostawy piasku frakcji 0,1-2,0 mm w ilości 500 Mg (+/-5,0 Mg) do sporządzenia  
mieszanek piaskowo-solnych przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej 
nawierzchni dróg powiatowych do Baz Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach 
Loco Baza Materiałowo- Sprzętowa w Łosicach ul. Wiejska 3 – 300,00 Mg 
Loco Baza Materiałowo- Sprzętowa w Sarnakach ul. 3 Maja 2– 200,00 Mg 
 
Zgodnie z poniższym opisem zamówienia: 
1. Dostawa (zakup wraz z transportem) piasku frakcji 0,1-2,0 mm w ilości 500 Mg (+/- 5,0 
Mg). 
2. Dostarczony piasek powinien pochodzić z legalnego źródła poboru i odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13242;2004 lub PN-B-11113 dla gatunku I. 
3. Piasek powinien być czysty bez zanieczyszczeń organicznych, domieszek ilastych                   
i gliniastych o uziarnieniu wielkości do 2,0 mm. 
4. Zasady odbioru dostarczonego piasku: 
a) w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 przez przedstawiciela Zamawiającego na 
podstawie dokumentu odbioru, potwierdzającego ilość dostarczonego piasku                                   
i podpisanego przez Wykonawcę i odbierającego ze strony Zamawiającego,  
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości piasku na koszt wykonawcy w każdej 
chwili, w razie wątpliwości co do jakości piasku, 
c) Jakość dostarczonego piasku ocenia przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik  Działu 
Budowy i Utrzymania Dróg ZDP) przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,  
d) Zakwestionowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach partie dostarczonego 
piasku, jako nie spełniające wymogów normy, zostaną pozostawione do dyspozycji 
Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość piasku jak i za jego transport Zamawiający nie 
zapłaci wystawionej faktury, 
e) Zakwestionowany piasek Wykonawca zobowiązany jest zabrać we własnym zakresie                  
z magazynu Zamawiającego w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego                     
o dostawie piasku niewłaściwej jakości. Po tym terminie Zamawiający może naliczyć 
(obciążyć) Wykonawcy koszty składowania i dozorowania piasku w magazynie 
Zamawiającego w wysokości 1 % zakwestionowanej partii dostawy za każdy dzień. 
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f) Dostarczenie dwóch partii piasku nie spełniających wymogów normy spowoduje 
wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym, nie dając 
Wykonawcy prawa ( podstaw) dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 
30 listopada 2017 roku. 
 

§4 
1 Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie               
w wysokości brutto: …………..zł , (słownie: ………………………………………………………),  
w tym podatek VAT (23%): ………………. zł, (słownie:………………………………………) 
 
Obliczona na podstawie: 
Ceny jednostkowej brutto: ……………… (słownie:…………………………………….) 
zgodnie z wynikiem postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia ……………... 
 
2. Cena ofertowa zawiera koszt materiału tj. piasku, koszty transportu na Bazy Materiałowo-
Sprzętowe Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3 i Sarnakach ul. 3 Maja 2,  
koszty rozładunku, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca. 
 
3. Zapłata wynagrodzenia po wykonaniu całości zamówienia. 
 
4. Należności z tytułu realizacji umowy regulowane będą przez Zamawiającego przelewem,    
a konto wskazane w fakturach, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 5 
1. Ustala się następujące osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 
- ze strony Zamawiającego – Kierownika Działu Budowy i Utrzymania Dróg  w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Łosicach tel. 500 076 936 
- ze strony Wykonawcy – P………………….. Tel. ………………... 
2. Dostawy piasku należy uzgadniać każdorazowo z osobą wymienioną w ust. 1. 

 
§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu zamówienia - w wysokości 1% wartości umownej netto za każdy 
dzień zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości umownej netto, 
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20 % 
wartości umownej netto. 
 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
wartości umownej netto 
b) zwłoki w zapłacie faktury wg ustawowych odsetek. 
 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar                        
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie                          
z należności Wykonawcy. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej                     
w trakcie realizacji zamówienia. 

§ 7 
Wykonawca nie może odstąpić swoich należności wynikających z tytułu realizacji umowy           
na rzecz innych podmiotów gospodarczych - bez uzgodnienia z Zamawiającym. 

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają 
formy pisemnej – Aneksu do umowy 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

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

 
 
 
 

  ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                    WYKONAWCA:            
 
 
 
….…………………...                                                           ……………………………. 
 
 
Kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 
 
………………………………………. 


