
Załącznik nr 4  

 SPW.272…………2016 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca dostawę, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym 

transportem Zamawiającemu na miejsca wskazane na terenie powiatu Wołomińskiego 

pospółkę frakcji 0-31,5mm łącznie około 2000 ton. Kruszywo powinno być jednorodne 

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Dostawy dzienne będą realizowane w 

ilościach oraz terminach uzgodnionych każdorazowo przez upoważnionego pracownika 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. 

2. Dostawa pospółki nastąpi w następnym dniu roboczym po przekazaniu zlecenia, 

dostarczonego Wykonawcy faksem lub pocztą mailową na wskazany adres, 

określającego: ilość  i miejsce dostawy. 

3. Wykonawca zapewni możliwość dostawy pospółki w godzinach od 7
00

 do 15
00

 w dni 

robocze.   

4. Osobą upoważnioną do podpisywania zlecenia dostawy ze strony Zamawiającego 

jest:…………………………………………. 

5. Dokumentem przekazania partii pospółki będzie dokument WZ podpisany czytelnie 

przez przedstawiciela WID. 

6. Strony ustaliły termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia  

15.11.2016 r.  

7. Ostateczna ilość dostarczanej pospółki będzie wynikała z sumy ilości  poszczególnych 

dostaw z założeniem, iż całkowita wartość dostaw nie przekroczy kwoty ustalonej  

w § 2 ust. 1.  

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty …………………………………………………PLN  brutto 

(słownie: …………………………………..) w tym podatek VAT naliczony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie za dostawę pospółki wraz z transportem zostało ustalone w ofercie z dnia 

…………………………….., która stanowi integralną część niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie jednostkowe za dostawę 1 tony pospółki wynosi …………………… 

PLN netto (słownie: ……………………..), zgodnie z ofertą z dnia……………, która 

stanowi integralną część niniejszej umowy.  

4. W przypadku niezrealizowania całości zamówienia przez Wykonawcę w związku z 

brakiem zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego wskutek uwarunkowań 

związanych z realizacją robót, Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń związanych z 

zapłatą mniejszą (adekwatną do ilości zleceń) niż określona w umowie. 

5. Umowa wygasa w dniu przekroczenia jej wartości lub upływu terminu na jaki została 

zawarta. 

6. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi za faktycznie dostarczoną ilość pospółki, 

Zamawiający wyraża zgodę na zapłaty częściowe.  

7. Wartość przedmiotu zamówienia obejmuje całość kosztów związanych z realizacją 

zadania określonego w § 1. Cena jest wiążąca i niezmienna do końca realizacji 

przedmiotu  umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 

dokonanej dostawy.  

8. Wynagrodzenie za dostawę Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy,  

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty dostarczenia 

faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem WZ. Wskazana na fakturze 

kwota wynagrodzenia winna stanowić iloczyn wynagrodzenia jednostkowego oraz ilości 

odebranej przez Zamawiającego pospółki zgodnie z dokumentami WZ. 



9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

środków na rachunek Wykonawcy. 

10. Fakturę należy wystawić na: 

  Powiat Wołomiński 

  Adres:  05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

  NIP:  125 – 094 – 06 – 09  

  REGON: 013269344 

11. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować stan realizacji umowy tak, aby nie nastąpiło 

przekroczenie wynagrodzenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

za dostarczenie przez Wykonawcę pospółki w ilości przekraczającej wartość umowy, 

nawet jeśli suma zamówień złożonych przez Zamawiającego będzie większa  

niż wartość umowy.  

12. Zwiększenie wartości zamówienia wymaga zawarcia nowej umowy w cenach określonych 

w ofercie Wykonawcy. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 

umowy, 

b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości brutto 

wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin 

dostawy. Wykonawca jest w opóźnieniu od upływu terminu ustalonego w 

każdorazowym zleceniu. 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.  

3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego  

na ogólnych warunkach Kodeksu cywilnego.  

§ 4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą  

ze Stron.  

2. Zwiększenie zakresu dostawy wymaga zawarcie nowej umowy w cenach jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa.  

4. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  

2 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 
 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................  roku 
 

       

       

      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

             oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 


